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Wpływ Radia Maryja na polską scenę polityczną 

1. Wstęp 

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie osobliwego aktora życia publicz-

nego w Polsce, a mianowicie – polskiej edycji Radia Maryja. W poszczególnych 

państwach, zwłaszcza na kontynentach: europejskim, północnoamerykańskim, połu-

dniowo-amerykańskim, afrykańskim, azjatyckim powstały lokalne rozgłośnie Radia 

Maryja w językach narodowych państw, w których nadają swoje audycje. Są to roz-

głośnie religijne skierowane przede wszystkim do wyznawców wiary rzymsko-kato-

lickiej, pozostające w łączności pośrednio lub bezpośrednio z Watykanem. 

Przedmiotem mojego naukowego zainteresowania została polska edycja Radia 

Maryja ze względu na to, iż udało się jej przyciągnąć w szczytowym okresie nawet  

5-6 milionów polskich słuchaczy (koniec lat 90. XX wieku). Poza tym interesujące jest 

również to, iż polska edycja Radia Maryja jest obecna w polskiej wersji językowej 

w wielu krajach świata, zwłaszcza tam, gdzie występują skupiska polonijne. 

 Na marginesie rozważań nad wpływem Radia Maryja na polską scenę polityczną 

należy wspomnieć o roli Kościoła katolickiego w okresie PRL-u i po 1989 roku. Tutaj 

istotnym czasem jest rok 1980 i powstanie ruchu społecznego „Solidarność”. Kościół 

pojawia się jako jeden z istotnych aktorów, obok reprezentacji robotników, inteligencji 

oraz rządu PRL. Rola Kościoła od samego początku polegała na stabilizowaniu nara-

stającego konfliktu pomiędzy pozostałymi aktorami. Niewątpliwie to Kościół stanowił 

oparcie dla represjonowanych przywódców i działaczy „Solidarności” (np. poprzez 

udzielanie schronienia). 

Drugą istotną datą jest 1989 rok, kiedy to Kościół zyskuje nowe regulacje ustawowe 

regulujące stosunki państwo-Kościół (m.in. ustawa z 17 maja 1989 roku o stosunku 

państwa do Kościoła katolickiego oraz ustawa z 17 maja 1989 roku o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania). Wspomniane regulacje prawne sprawiają, iż Kościół 

katolicki staje się pełnoprawnym aktorem życia publicznego. Bez uprzednich ograniczeń 

z okresu PRL-u w pełni włącza się w krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego, 

ale także angażuje się w różne inicjatywy polityczne, zwłaszcza w początkowym okresie 

transformacji ustrojowej, charakteryzującym się odrodzeniem nowego społeczeństwa 

politycznego, kryzysem tożsamości i instytucjonalnym rozkładem partii-państwa, 

rozpadem oficjalnej doktryny politycznej i załamaniem się gospodarki planowej [1]. 

Rok 1989 był istotnym czasem dla Kościoła w Polsce, ponieważ znikły ograniczenia 

natury politycznej i organizacyjnej, które były cechą charakterystyczną polityki państwo-

Kościół okresu PRL-u. Niewątpliwie skorzystało na tym Radio Maryja, które zaczęło 

promować kult maryjny i nurt pobożności ludowej. Potwierdza to opinia teologa 

o. Tomasza Dostatniego. Program przeznaczony dla audytorium Radia Maryja jest 

odległy od tego, co oferują katolikom Kluby Inteligencji Katolickiej [2]. Podobne sta-

                                                                   
1 marcin.ploski@wp.pl, Absolwent Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, www.uni.wroc.pl. 

mailto:marcin.ploski@wp.pl
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nowisko prezentuje Jacek Bartyzel, który uważa, że tradycyjne są w Radiu Maryja 

tylko formy pobożności
 
[3].  

Radio Maryja włączyło się aktywnie w kwestie sfery publicznej, w których aktywny 

stał się Kościół. Obszary, w których Kościół silnie zaakcentował swoją obecność, 

odnoszą się do tak znaczących kwestii jak Konstytucja, wybory, środki społecznego 

przekazu [4]. Wielu obserwatorów życia publicznego krytykowało Kościół za opowia-

danie się za konkretnymi środowiskami politycznymi (np. w 1989 roku poparł stronę 

opozycyjno-solidarnościową, w wyborach w 1991 roku wielu księży wsparło Wybor-

czą Akcję Katolicką). W polskim społeczeństwie Kościół katolicki cieszył się dużym 

zaufaniem. Z uzyskanych danych wynika, iż to raczej ludzie krytyczni wobec Kościoła 

wycofują się z aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym; inaczej ujmując – 

politycznie Kościół jest nadreprezentowany na polskiej scenie politycznej [5]. Z tego 

kapitału społecznego postanowiło skorzystać Radio Maryja, nie tylko zwiększając 

liczebność swoich słuchaczy, ale również wskazując konkretne ugrupowania poli-

tyczne i ich polityków.  

W czasach PRL było, oczywiście, trochę inaczej: Kościół był zjednoczony 

wobec komunistycznego systemu i niejako spajany przezeń od zewnątrz. Po 

roku 1989 zaczął się różnicować, kształtowały się specyficzne style 

duszpasterskie i wzorce religijności. Należało się tego spodziewać, że – obok 

katolicyzmu, jaki znamy z „Tygodnika Powszechnego” czy „Więzi” – pojawi 

się także religijność tradycyjna czy wręcz zamknięta, kurczowo trzymająca się 

tożsamości narodowej, z poczuciem zagrożenia przez świat zewnętrzny 

i nowoczesność […]. I to nie budzi kontrowersji. Wzbudzają je natomiast 

przede wszystkim nadawane codziennie wieczorem (o 21.40) „Rozmowy 

niedokończone”. To tutaj krytycy Radia Maryja dopatrują się treści anty-

semickich, nacjonalistycznych, krytycyzmu graniczącego z wrogością wobec 

innych, obcych – Unii Europejskiej, liberalizmu i liberałów, Żydów… To 

właśnie w tym programie można było usłyszeć pro-PiSowską i anty-POwską 

propagandę polityczną […]. Problem polega na tym, że w Polsce sytuacja 

Kościoła katolickiego i katolików, także tych konserwatywnych, jest dobra, 

nawet bardzo dobra. Po 1989 roku, a zwłaszcza po ratyfikacji konkordatu, 

dokonało się przejście od „modelu nieobecności” do „modelu obecności” 

(w różnorodnych formach) wiary i Kościoła w życiu publicznym. Wydaje się, 

że w polskich warunkach ów „model obecności” pracuje i stał się społecznie 

akceptowany. Większość akceptuje lekcje religii w szkołach, obowiązująca 

ustawa określająca warunki dopuszczalności przerywania ciąży ma znaczące 

poparcie społeczne, obecność treści i symboli religijnych w sferze publicznej 

w zasadzie nie budzi kontrowersji… [6]. 

Polska rozgłośnia Radio Maryja została założona w 1991 roku w Toruniu przez 

zakonników (redemptorystów) ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Dyrekto-

rem Radia Maryja został o. Tadeusz Rydzyk. Jego oponenci zarzucają mu upolitycz-

nienie Radia Maryja, angażowanie się w kampanie wyborcze namaszczonych przez 

niego partii politycznych, wspieranie kandydatów do polskiego Sejmu i Senatu, w wy-

borach prezydenckich i samorządowych. Tylko polska edycja Radia Maryja budzi 

kontrowersje ze względu na jej upolitycznienie. 
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2. Radio Maryja a polityka 

Zaangażowanie Radia Maryja w kampanie wyborcze można podzielić na okresy, 

które związane były z konkretnymi wyborami politycznymi do parlamentu, wyborami 

prezydenckimi, samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego. Przy czym należy 

podkreślić, iż mimo udzielanego poparcia politycznego określonym ugrupowaniom 

politycznym i ich kandydatom, o. Tadeusz Rydzyk nie udzielał bezpośrednich instrukcji. 

Były to często osoby, które były socjalizowane w formacji Radia Maryja, a więc 

włączały się w inicjatywy Radia Maryja, związane z ruchami Radia Maryja lub 

z intelektualistami katolickimi działającymi na rzecz Radia Maryja. Dlatego lojalność 

tych kandydatów nie budziła wątpliwości. Znając organizacyjną działalność Radia 

Maryja, wiedzieli czego się od nich oczekuje. 

W latach 1992-1995 zaistniało zjawisko polityczne na prawej stronie sceny poli-

tycznej określane jako jednoczenie się przez podział. Sytuacja polityczna wydawała się 

trudna ze względu na brak wyrazistego lidera politycznego w tej formacji politycznej. 

Pomimo tych wątpliwości Radio Maryja i o. Tadeusz Rydzyk bezpośrednio wsparli 

Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”, ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodo-

wym na czele, jednakże nie jest ono w stanie przekroczyć progu wyborczego. 

W nadchodzących wyborach prezydenckich w 1995 roku, o. Tadeusz Rydzyk wspiera 

kandydaturę Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale ostatecznie swoje poparcie przenosi na 

Lecha Wałęsę, upatrując w kandydaturze Aleksandra Kwaśniewskiego zagrożenie. 

Zaangażowanie polityczne Radia Maryja dostrzegła Krajowa Rada Radiofonii i Tele-

wizji, która krytycznie odniosła się do przeprowadzonej w Radiu Maryja kampanii 

prezydenckiej. Za pośrednictwem członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Andrzeja Zarębskiego została skierowana uwaga do działalności Radia Maryja, iż 

prowadzi ono za pomocą radia i jego struktur terenowych akcję polityczną. Odpowie-

dział w imieniu Radia Maryja o. Jan Mikrut, który zaprzeczył, iż radio prowadzi 

wyborczą kampanię prezydencką, stwierdzając jednocześnie, że Radio Maryja tylko 

instruowało, na prośbę „Solidarności”, swoich słuchaczy odnośnie możliwości składania 

protestów wyborczych [7]. 

Kolejnym okresem, w którym notowano wsparcie przez Radio Maryja aktorów 

sceny politycznej są lata 1996-2000. Szczególnie interesujące było zaangażowanie 

polityczne Radia Maryja w 1997 roku, gdy do wyborów startowała Akcja Wyborcza 

„Solidarność”. W jej ramach występowało ugrupowanie Porozumienie Polskie, którego 

wielu posłów weszło do Sejmu z ostatnich miejsc na listach wyborczych, dzięki 

wsparciu medialnemu i zorganizowaniu im kampanii wyborczych na antenie Radia 

Maryja. Wśród kandydatów na posłów szczególnie często pojawiających się na antenie 

Radia Maryja byli, m.in. Jan Łopuszański, Anna Sobecka, Tadeusz Lewandowski 

z bydgoskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Akcja Wyborcza „Solidarność” 

ostatecznie wchodzi do parlamentu i jest najliczniejszym ugrupowaniem politycznym, 

któremu powierzono misję stworzenia koalicji rządowej. Początkowo nie udało się 

stworzyć koalicji z bliskim programowo Ruchem Odbudowy Polski oraz Polskim 

Stronnictwem Ludowym. W związku z tym jedyną alternatywą okazała się wywodząca 

się ze wspólnego pnia partii solidarnościowych – Unia Wolności. Jednakże w środo-

wisku Radia Maryja ta koalicja budzi niechęć. Zaniepokojony jest lider AWS, Marian 

Krzaklewski przede wszystkim antyeuropejskimi wypowiedziami posła Jana Łopu-

szańskiego. Ta sytuacja prowadzi do tendencji odśrodkowych w łonie samej AWS, 
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gdzie powstaje w 1998 roku Nasze Koło, grupujące posłów darzonych zaufaniem przez 

o. Tadeusza Rydzyka, m.in. Jan Łopuszański, Anna Sobecka, Piotr Krutul, Halina 

Nowina-Konopka, Witold Tomczak. 

Następnym, politycznym zaangażowaniem Radia Maryja było wsparcie w 2001 

roku nowo powstałej eurosceptycznej partii – Ligi Polskich Rodzin. Stanowiła od 

swojego powstania w 2001 roku konglomerat różnych prawicowych ugrupowań poli-

tycznych, które samodzielnie nie miały szans na wejście do parlamentu. Zawarty został 

swoisty sojusz polityczny między Radiem Maryja a Ligą Polskich Rodzin, przy czym 

radio ze swej strony stanowiło sojusznicze wsparcie medialne w kampanii wyborczej 

Ligi Polskich Rodzin.  

Zaraz po sukcesie podziękowaniom nie było końca. Jednak po kilku dniach 

LPR nabrała pewności siebie i już nie rzuca się do kolan ojca Rydzyka. – 

Jesteśmy wdzięczni, że Radio Maryja nas nie odtrąciło – zapewnia prof. 

Bender. – Ale przecież dawało też miejsce i czas innym ugrupowaniom. Sądzę 

nawet, że mogłoby nas być więcej na antenie. Przecież chcemy udowodnić, że 

prawdy wiary można głosić nie tylko w kruchcie. – Rzeczywiście, na początku 

kampanii ojciec Rydzyk popierał i Ligę, i AWS – potwierdza socjolog, prof. 

Janusz Czapiński – ale pod koniec kampanii przekreślił AWS i wszystkie siły 

przerzucił na LPR. Tak więc misja ojca Rydzyka powiodła się, a Liga powinna 

być mu wdzięczna [8]. 

Współpraca pomiędzy Radiem Maryja a Ligą Polskich Rodzin miewała również 

okresy, gdy między tymi dwoma środowiskami zaczynają narastać napięcia.  

LPR nazywana była „parlamentarnym ramieniem Radia Maryja”. Bo tak 

naprawdę Ligę stworzył ojciec Tadeusz Rydzyk. W 2001 r., przed wyborami 

parlamentarnymi, udało mu się skupić pod jednym szyldem prawicowych 

polityków, których łączyły skrajnie narodowe i antyunijne poglądy. Aby zapo-

biec walce wewnętrznej między liderami znanymi ze swych ambicji przywód-

czych, ojciec Rydzyk wyznaczył na szefa mało znanego i pozbawionego 

ciągotek przywódczych, nieknującego po kątach Marka Kotlinowskiego. Jego 

zastępcami zostali Roman Giertych, bo to jego partia stanowiła trzon ugru-

powania, oraz Zygmunt Wrzodak, który wcześniej skłócił się z nielubianym 

przez Rydzyka Antonim Macierewiczem. W sejmowych kuluarach mówiło się, 

że bez poparcia czy choćby akceptacji szefa Radia Maryja kariery w Lidze nie 

mógł zrobić żaden działacz. Ten, kto podpadł ojcu Tadeuszowi, musiał się liczyć 

z ostrą krytyką na antenie radiowej, co mogło prowadzić do końca kariery 

politycznej. Wszystko jednak wskazuje na to, że nieformalne wpływy Rydzyka 

w LPR to przeszłość. Nietrudno było zauważyć chłodny, jeśli nie niechętny 

stosunek Radia Maryja do działaczy LPR startujących w wyborach samo-

rządowych. – Między Rydzykiem a Giertychem wybuchła wojna. Giertych nie 

należy do osób, które ze wszystkim latają do księdza, prosząc o błogosła-

wieństwo do działania. Wywodzi się z tego odłamu narodowców, którzy nie są 

ślepo wpatrzeni w duchownych. Najwyraźniej instynkt nieco zawiódł Rydzyka 

i kiedy się zorientował, że Giertych chce się od niego uniezależnić, było już za 

późno […] [9].  
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Strategia polityczna Romana Giertycha była nakierowana na budowę jednolitego 

ugrupowania politycznego kierowanego w sposób autokratyczny [10]. 

Wielu obserwatorów polskiego życia politycznego uważało, iż w znacznej mierze 

to dzięki Radiu Maryja, Lidze Polskich Rodzin udało się przekroczyć pięciopro-

centowy próg wyborczy dla partii politycznych startujących do polskiego parlamentu. 

Oprócz Macieja i Romana Giertychów na antenie Radia Maryja występowali także 

prof. Ryszard Bender oraz członkowie Klubu Myśl dla Polski, którzy promowali nowe 

ugrupowanie – LPR i podkreślali zasługi Radia Maryja w obronie państwa polskiego – 

Nie wiemy, co by się już stało z Polską, co stałoby się z nami, gdyby nie Radio Maryja. 

Nie wiemy, ile planów rozbiorowych zostało powstrzymanych, a przynajmniej zwolniło 

tempo. Być może kiedyś się dowiemy [11]. LPR w tym czasie kreuje się na outsidera 

polskiej sceny politycznej, niezwiązanego układem Okrągłego Stołu, opowiada się za 

wypowiedzeniem układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską i etatyzmem w życiu 

gospodarczym. W trakcie kadencji parlamentu 2001-2005 dają o sobie znać skutki 

konfliktów wewnątrz Ligi Polskich Rodzin. Powstają koła: Ruch Odbudowy Polski 

Jana Olszewskiego, a następnie Ruch Katolicko-Narodowy Antoniego Macierewicza, 

Porozumienie Polskie, w skład którego wchodzą: Jan Łopuszański, Halina Nowina 

Konopka i Mariusz Grabowski, Dom Ojczysty Haliny Szustak oraz Ruch Patriotyczny 

Gabriela Janowskiego. 

W 2005 roku w wyborach prezydenckich startują, m.in. Lech Kaczyński, Donald 

Tusk, Andrzej Lepper, Maciej Giertych, Marek Borowski, Jarosław Kalinowski oraz 

Janusz Korwin-Mikke. Oficjalnym kandydatem Ligi Polskich Rodzin był Maciej 

Giertych, który jednak nie zyskał poparcia Radia Maryja. Ostatecznie o. Tadeusz 

Rydzyk wsparł Lecha Kaczyńskiego, co związane było z powolnym, ale systema-

tycznym oddalaniem się słuchaczy Radia Maryja od Ligi Polskich Rodzin w kierunku 

Prawa i Sprawiedliwości. Poparcie dla Lecha Kaczyńskiego stanowiło więc naturalną 

konsekwencję zmieniających się preferencji politycznych słuchaczy Radia Maryja. 

Tuż po wyborach prezydenckich o. Tadeusz Rydzyk zachęca Ligę Polskich Rodzin 

i Samoobronę do wsparcia mniejszościowego rządu Kazimierza Marcinkiewicza. 

Istotną cezurą czasową dla Radia Maryja są lata 2005-2007 z powodu stopniowego 

załamywania się poparcia dla Ligi Polskich Rodzin i ostatecznego jego przeniesienia 

na Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj występują rozbieżności w odniesieniu do momentu 

przerwania poparcia dla Ligi Polskich Rodzin. Niektórzy członkowie Ligi Polskich 

Rodzin podają, iż stało się to w 2006 roku (okres sporów w łonie koalicji PiS-Samo-

obrona-LPR), natomiast niektórzy komentatorzy życia politycznego uznają, iż stało się 

to w 2005 roku, gdy Radio Maryja poparło w wyborach prezydenckich Lecha Kaczyń-

skiego. Jednakże w odniesieniu do funkcjonowania Radia Maryja i Ligi Polskich 

Rodzin te kwestie były płynne i w zasadzie trudno jest podać dokładną datę, gdyż 

przepływy poparcia były zatrzymywane w sposób stopniowy. 

Szczególnie interesujące z socjologicznego punktu widzenia było poparcie Radia 

Maryja udzielone Lidze Polskich Rodzin. W 2007 roku, tuż przed przegranymi wybo-

rami przez Ligę Polskich Rodzin przeprowadzone zostały badania jakościowe [12]. 

Wywiady swobodne otwarte były przeprowadzane z parlamentarzystami Ligi Polskich 

Rodzin [13]. 

Jeden z respondentów współpracę Ligi Polskich Rodzin i Radia Maryja definiował 

jako sojusznicze wsparcie medialne, o czym świadczą słowa:  
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Do tej pory byli zapraszani członkowie LPR-u i parlamentarzyści, którzy 

omawiali te sprawy integracji europejskiej. Był taki czas, że występowali 

celem przekazywania zagrożeń ze strony Unii Europejskiej. Radio Maryja 

udostępniało czas dla przedstawicieli klubu Ligi Polskich Rodzin [14]. 

Inny z respondentów z kolei określał współistnienie Radia Maryja i Ligi Polskich 

Rodzin nie jako współpracę instytucjonalną, lecz współdziałanie w sojuszu ideolo-

gicznym:  

Liga Polskich Rodzin jest partią polityczną, ruchem narodowym, i ona działa 

na własny rachunek, natomiast współdziałanie w sensie ideowym istnieje. 

Natomiast nie jest dobrze, gdy Radio Maryja jest obciążone działaniem 

partyjnym – ono działa na własny rachunek. W kontekście europejskim jest to 

samo widzenie Polski jako Europy państw wolnych narodów. Radio Maryja 

i Liga Polskich Rodzin pokazują, że chrześcijaństwo jest alternatywą wobec 

świata laickiego, tu widzę taki punkt styczny, a jeśli chodzi o strategie 

działania to są one różne. Działacze Ligi Polskich Rodzin są w jakiś sposób 

słuchaczami Radia Maryja. W przeszłości i obecnie to wygląda inaczej, ale 

w przeszłości koegzystowali. Jest to wspólnota myśli, idei i wspólnej sprawy 

tak pojętego jednoczenia Europy. Nie jesteśmy – jak głosi propaganda 

liberalna – emanacją Radia Maryja. Jesteśmy we wspólnocie myśli i idei [15]. 

Innym przykładem współdziałania Radia Maryja ze światem polityki jest popie-

ranie partii stricte prawicowych o obliczu narodowo-katolickim. Jeden z respondentów 

tę rolę określał w następujący sposób:  

Radio Maryja jest to rozgłośnia, która odwołuje się do tkanki narodu polskiego, 

polskiej duszy, polskiego myślenia i oczywiście przy wszystkich błędach, które 

się popełnia, polska scena polityczna jest zideologizowana. Liga Polskich 

Rodzin jest partią o narodowym charakterze – tutaj ta spójność jest taka 

bardzo wyrazista. Natomiast Radio Maryja szuka ewidentnie pewnych racji 

politycznych w różnych partiach, popiera różne partie po tzw. prawej stronie, 

skutki tego są różne oczywiście. Nie jest to bardziej wina Radia Maryja, ale 

bardziej polityków, którzy uważają Radio Maryja za trampolinę, poprzez którą 

w sposób wolny mogą mówić do narodu. Wpływ na elektorat partyjny ujawnia 

się w czasie wyborów. Większość ludzi myślących po polsku jest odcięta od 

informacji. To co jest podawane im przez Radio Maryja staje się tym identy-

fikatorem. Ma to różne skutki oczywiście [15]. 

Wśród polityków Ligi Polskich Rodzin istniała zgoda co do tego, że rozgłośnia ta 

jest w stanie przesuwać w pożądanym dla siebie kierunku elektorat prawicowy do 

namaszczonej przez o. Tadeusza Rydzyka partii politycznej, o czym świadczą słowa:  

Radio Maryja ma ograniczony wpływ. Na bezpośrednie wskazania Radia 

Maryja, co do tego jak głosować – bierze pod uwagę 3-4 procent elektoratu. 

Należy zauważyć, że Radio Maryja odchodzi od bezpośredniego dyktowania 

na kogo głosować w wyborach. Zupełnie inaczej było jeszcze 5 lat temu, 

zupełnie inaczej jest w ostatnich latach, gdzie nie ma bezpośredniego 

wskazania [15]. 
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W wyborach samorządowych w 2010 roku Radio Maryja bezapelacyjnie popiera 

Prawo i Sprawiedliwość, m.in. wspierając w Warszawie Romualda Szeremietiewa (nie 

uzyskuje mandatu), w Lublinie Lecha Sprawkę (nie uzyskuje mandatu), w Krakowie 

Andrzeja Dudę, w Gdańsku Andrzeja Jaworskiego. Wsparcie w II turze wyborów na 

prezydenta Włocławka otrzymuje poseł PiS Łukasz Zbonikowski oraz ubiegający się 

o reelekcję w Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz (obaj przegrywają wybory). 

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku Prawo i Sprawiedliwość ponownie 

może liczyć na wsparcie medialne Radia Maryja, staje się drugą siłą polityczną, 

zdobywając 29,89% głosów wyborców. Do Sejmu wchodzi wiele osób związanych 

z Radiem Maryja: Anna Sobecka, Stanisław Piotrowicz, Lech Sprawka, Kazimierz 

Gołojuch, Krystyna Pawłowicz, Bolesław Piecha, Andrzej Adamczyk. Z kolei do 

Senatu wchodzą: Jan Maria Jackowski, Grzegorz Bierecki, Beata Gosiewska.  

Wśród słuchaczy Radia Maryja utrzymało się preferowanie PiS, ale nie jest 

ono już tak wyraźne (w porównaniu z deklaracjami na kogo, na kandydatów 

której partii głosowali 9 października 2011 roku). Wprawdzie ponad połowa 

(56%) twierdzi, że w hipotetycznych wyborach poparłaby PiS, ale mniej więcej 

co siódmy (14%) oddałby głos na Platformę, a 12% nie potrafi powiedzieć, na 

kogo by głosowało [16].  

W wyborach samorządowych w 2014 roku Radio Maryja poparło Prawo i Spra-

wiedliwość. Jedna z audycji Radia Maryja pt. „Samorządy na peryferiach”, w której 

wystąpili samorządowcy popierani przez Radio Maryja, tj.: Ewa Nowak – radna miasta 

Włoszczowy i Jerzy Wiśniewski – radny powiatu włoszczowskiego, zakończyła się 

skierowaniem pozwu w trybie wyborczym przeciwko nim ze strony komitetu wybor-

czego burmistrza Włoszczowy Bartłomieja Dorywalskiego, który pozwał w trybie 

wyborczym radnego Jerzego Wiśniewskiego za jego słowa na antenie Radia Maryja 

[17, 18]. Radio Maryja wsparło też inicjatywę prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który 

wskazywał, iż wybory samorządowe zostały sfałszowane. W tej sprawie odbyła się 

kampania medialna na antenie Radia Maryja. Jarosław Kaczyński stwierdził:  

wybory zostały sfałszowane. Trzeba tylko jeszcze ustalić, w jakim zakresie i kto 

bezpośrednio za to odpowiada. Bo kto jest profitentem, to widać gołym okiem, 

natomiast pozostaje pytanie o organizatorów tego całego przedsięwzięcia. To 

będzie mówione wprost, bo nie ma już sensu stosować jakichś uników. Trzeba 

mówić po prostu prawdę. Doszło do takiej sytuacji, która w gruncie rzeczy jest 

zmianą ustroju. Państwo, w którym fałszuje się wybory nie jest już państwem 

demokratycznym. To jest początek drogi, mówiąc najkrócej, na wschód 

w sensie politycznym [19].  

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku znaczenie politycznych reprezentantów 

Radia Maryja zaczyna maleć. Wynika to z faktu, iż Prawo i Sprawiedliwość składa się 

z wielu frakcji partyjnych, a reprezentacja Radia Maryja jest tylko jedną z nich.  

Jest wreszcie w PiS i dziś ekipa posłów związanych z Radiem Maryja i ojcem 

Tadeuszem Rydzykiem. Choć Jarosław Kaczyński przed ubiegłorocznymi 

wyborami do europarlamentu dość brutalnie powycinał z list Rydzykowców 

i kontynuował tę strategię także w tym roku, pewna ich grupa znalazła się 

w nowym Sejmie. W tym choćby takie sławy jak Anna Sobecka, Barbara Bubula 
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czy Elżbieta Kruk. Rydzykowcy w wielu kwestiach mogą liczyć na wsparcie 

ziobrystów, ich parlamentarną misją jest zaś krzewienie światopoglądu 

narodowo-katolickiego [20]. 

W wyborach do parlamentu w 2019 roku o. Tadeusz Rydzyk wsparł politycznie 

dwóch kandydatów, tj. ówczesnych posłów PiS Bartosza Kownackiego (w latach 

2015-2018 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej) oraz Bartłomieja 

Wróblewskiego, który jest członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu (obaj dostają się do Sejmu). Starał się 

również wesprzeć na arenie samorządowej radnego miejskiego Marcina Jakóbczyka, 

który jest doradcą Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka, a od 2018 roku 

pełni funkcję radnego Rady Miasta Lublin. Ukończył studia prawa na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Współpracuje również z TV TRWAM jako 

komentator wydarzeń. W Radzie Miasta zasiada w komisjach Oświaty, Kultury 

i Zabytków oraz Rodziny. Wszyscy trzej politycy zostali zaproszeni do audycji Radia 

Maryja w dniu 20 lipca 2019 roku „Rozmowy w Radiu Maryja i Trwam” pod hasłem 

„Wartości katolickie i polskie kontra genderowe”. Wielkim nieobecnym w Radiu 

Maryja stała się posłanka Anna Sobecka, której już otwarcie nie popiera o. Tadeusz 

Rydzyk. Anna Sobecka, pomimo iż ubiegała się o mandat posłanki w 2019 roku nie 

została ponownie wybrana. Zmieniła się taktyka o. Tadeusza Rydzyka, który zaczął 

stawiać na osoby młode, dobrze znane w środowiskach radiomaryjnych i katolickich. 

Radio Maryja i o. Tadeusz Rydzyk konsekwentnie popierali w tych wyborach Prawo 

i Sprawiedliwość, które uzyskało 43,59% poparcie w Sejmie i stworzyło samodzielnie 

rząd. 

W październiku 2019 roku o. Tadeusz Rydzyk zapowiedział poparcie w wyborach 

prezydenckich w 2020 r. kandydatury Andrzeja Dudy:  

Będę głosował na prezydenta Andrzeja Dudę, nie mam już wątpliwości. 

W pewnym momencie byłem nawet trochę zaniepokojony… Ale powiedziałem 

mu to, jak miałem szczęście rozmawiać z panem prezydentem raz czy drugi. 

Uważam, że ten człowiek bardzo ciężko pracuje dla Polski każdego dnia [21]. 

3. Rola nurtów politycznych w Radiu Maryja 

Zasadnicze zmiany w lokowaniu poparcia społecznego przez Radio Maryja nastąpiło 

w przyspieszonych wyborach do polskiego parlamentu w 2007 roku. Wtedy też radio 

opowiedziało się za Prawem i Sprawiedliwością, odwracając się jednoznacznie od Ligi 

Polskich Rodzin, której sondaże poparcia politycznego nie dawały szans na przekro-

czenie pięcioprocentowego progu wyborczego. 

Wśród polityków i publicystów politycznych przyjęło się twierdzenie, że Radio 

Maryja jest w stanie przesuwać elektorat partyjny do namaszczonego przez siebie 

ugrupowania politycznego [22]. Przeprowadzone przeze mnie badania jakościowe są 

próbą odpowiedzi, w jakim stopniu Radio Maryja ma wpływ na polską scenę poli-

tyczną [23]. Obrazują to również wyniki badań ilościowych – 61% członków Ligi 

Polskich Rodzin było jednocześnie słuchaczami Radia Maryja. Z kolei członkowie 

ruchów Radia Maryja, tj. Kół Przyjaciół Radia Maryja działających przy parafiach 

rzymsko-katolickich w Polsce stanowili 25% bazy członkowskiej Ligi Polskich Rodzin 
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[24]. Środowiska te wzajemnie się przenikały, co jest związane z zagadnieniem 

zrzeszeniowości.  

Kwestia zrzeszeniowości partii politycznych jest silnie związana z istnieniem 

dychotomii wspólnota-zrzeszenie [25]. O ile wspólnota opiera się przede wszystkim na 

więzach pokrewieństwa, to zrzeszenie jest chronione przez ustawodawstwo polityczne. 

Grupy społeczne, które są związane więziami zrzeszeniowymi, charakteryzują się tym, 

iż można do nich swobodnie wstępować i występować, decyzje podejmowane w tego 

rodzaju wspólnocie opierają się na konsensusie. 

Zjednoczenie środowiska Radia Maryja wokół określonego ugrupowania politycz-

nego było i jest możliwe dzięki jednomyślności w kwestiach aksjologicznych, np. 

niezgoda na aborcję, sprzeciw wobec związków jednopłciowych i wolnych związków, 

metodzie in vitro, eutanazji. 

Natomiast interesujące jest popieranie przez Radio Maryja określonych nurtów 

politycznych, również tych sprzed drugiej wojny światowej. W tym zakresie Radio 

Maryja jest pojemne tematycznie, co nie udało się dotychczas żadnej stacji radiowej na 

polskim rynku medialnym. W aspekcie idei politycznych jest to zlepek nurtu piłsud-

czykowskiego, endeckiego oraz chadeckiego. Niewątpliwie Radio Maryja darzy estymą 

tę część audytorium, której bliskie są wspomniane wartości polityczne. Nie trzeba tutaj 

dodawać, iż w okresie międzywojennym zarówno sanacja (piłsudczycy), jak i endecja 

silnie się zwalczały, co jednak nie stanowi przeszkody dla Radia Maryja w prezentacji 

i powoływaniu się na te nurty polityczne.  

Socjologowie Tomasz i Joanna Warczakowie (2008) uważają, że „Nasz 

Dziennik” i związane z nim środowisko Radia Maryja podważyło obowią-

zujący w Polsce konsensus, który w istocie był porządkiem narzuconym […]. 

Dominujące media, szczególnie „Gazeta Wyborcza” (wespół z „Tygodnikiem 

Powszechnym” oraz z głównymi stacjami telewizyjnymi) w latach 90. przyj-

mowała za oczywiste dążenie Polski do członkostwa w UE i nieadekwatność 

endeckiego nacjonalizmu w ówczesnej rzeczywistości. Wizje niezgodne 

z główną linią dominujących sił odsyłane były do sfery nieprawomocności, 

ortodoksja przekształcała się w doxa2. Wraz z pojawieniem się Radia Maryja 

a później Naszego Dziennika ortodoksja, a nawet częściowo doxa, podważona 

została do przez nową heterodoksję3 [26]. Radio Maryja to jedyne medium po 

1989 roku, które doczekało się odrębnej analizy. W tomie „Czego nas uczy 

Radio Maryja? Socjologia treści i recepcji rozgłośni” (2009) [27]. Ireneusz 

Krzemiński analizuje audycje z cyklu Rozmowy niedokończone wyemitowane 

w sierpniu 2007. Zajmuje się on między innymi strukturą argumentacji i auto-

rytetami przywołanymi w audycjach poświęconych powstaniu warszawskiemu 

i „cudowi nad Wisłą”. Wskazuje na wielość stereotypów, na przykład: 

„zdradzonej Polski” czy „azjatyckiej dzikości”. Pokazuje, w jaki sposób doko-

nuje się „aktualizacja”: „figura Powstania Warszawskiego, a co za tym idzie, 

                                                                   
2 Doxa – mniemanie, opinia, pogląd; wg Platona wiedza pozorna, przeciwieństwo wiedzy prawdziwej 

(episteme), https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/doksa;3893457.html, [Dostęp: 09.01.2020]. 
3 Heterodoksja – nieprawowierność; uznawanie odmiennych poglądów, dogmatów, niezgodnych 

z obowiązującą w danej religii doktryną wiary, zob. Tokarski J., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 

1980, s. 276. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/doksa;3893457.html
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także jego znaczenie, są na różne sposoby odnoszone, albo zgoła podnoszone 

do aktualnego momentu dziejowego” [28]. 

Radio Maryja swoją obecnością w sferze publicznej niewątpliwie wywarło wpływ 

na polską scenę polityczną. Było aktywne szczególnie w wyborach do polskiego parla-

mentu, wyborach prezydenckich, wyborach samorządowych i do Parlamentu Euro-

pejskiego (prezentując swój eurosceptycyzm za pośrednictwem Ligi Polskich Rodzin) 

[29]. 

Bez wątpienia to o. Tadeusz Rydzyk zapoczątkował na antenie Radia Maryja przed 

wejściem Polski do Unii Europejskiej dyskusję polityków na ten temat. Nie kryjąc przy 

tym swojego eurosceptycyzmu, stwierdzając:  

I ta sprawa – pęd do Unii, bo tak to mogę nazwać, ta propaganda na korzyść 

Unii budzi mocne podejrzenia. O co tu chodzi? Jeżeli jest dobro, to dobra nie 

musi się narzucać. Dobro nie wchodzi z butami w serce drugiego człowieka. 

Dobro nie przymusza. A tu jest przymus. Propaganda. Nowoczesne metody 

zniewalania. Tu nie ma żadnego dialogu. A poza tym to nie jest dogmatem 

wiary. Chrystus nie mówił nam nigdy o Unii Europejskiej ani o globalizmie. 

Nie mówił, żeby to tworzyć. […] [30]. 

 Jednakże nieuprawniony jest zarzut wobec Radia Maryja, iż prezentowało tylko 

jedną stronę sporu, czyli eurosceptyków. Faktycznie na antenę Radia Maryja dostęp 

mieli również zwolennicy integracji Polski ze strukturami europejskimi. 

4. Podsumowanie 

Radio Maryja odegrało dotychczas w Polsce istotną rolę w kształtowaniu społe-

czeństwa obywatelskiego, nie tylko zachęcając do brania udziału w wyborach, ale 

stanowiąc zaplecze medialne dla ugrupowań politycznych, które czuły się marginali-

zowane na polskiej scenie politycznej, np. Liga Polskich Rodzin. Dla Radia Maryja 

istotne jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Ustroje obywatelskie to takie, 

które służą wszystkim (przeważającej większości), zapewniając im przynajmniej 

minimum bezpieczeństwa i dostatku. Ustroje nieobywatelskie – interesom rządzących 

[31]. Jednakże dla środowisk radiomaryjnych tą większością jest większość konfesyjna, 

czyli katolicy. Radio Maryja wspiera również kształtowanie się elit prawicowo-patrio-

tycznych, które na skutek arbitralnie działających progów wyborczych nigdy nie były 

w stanie ich przekroczyć. Wśród wielu zarzutów dotyczących funkcjonowania Radia 

Maryja w polskim społeczeństwie obywatelskim zaznacza się ten, iż radio to nie 

reprezentuje szerokiego spektrum partii prawicowych. Postulat ten zgłaszał premier 

Donald Tusk, który twierdził, iż w debacie politycznej w Radiu Maryja dyskrymi-

nowana jest Platforma Obywatelska.  

Rodzina Radia Maryja staje się niekiedy przykładem ruchu obywatelskiego. 

Z drugiej strony sukces Radia oparty jest na jego politycznym zaangażowaniu, 

a niektóre cele są osiągane niekoniecznie zgodnie z wartościami chrześci-

jańskimi. Wspólnym elementem dla Radia i populizmu jest bowiem tworzenie 

wroga politycznego [32].  

Niewątpliwie takim wrogiem są partie polityczne o obliczu liberalnym i ideologia 

liberalna [33].  
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„Czy naprawdę słuchacze Radia Maryja są tak „nieoświeceni”? W ich 

obronie staje socjolog Sergiusz Kowalski, który wielkich sympatii do toruńskiej 

rozgłośni nie zdradza. „Wbrew obiegowym opiniom, Rodzina Radia Maryja 

nie ogranicza się do gromadki dewocyjnych emerytek. W rozmowach prowa-

dzonych na antenie uczestniczą ludzie starzy i młodzi, mieszkańcy prowincji 

i wielkich miast, często dzwonią osoby wykształcone, posługujące się bogatą 

polszczyzną [...]. Kto sądzi, że ma do czynienia z niewartym zachodu zaścian-

kiem narodowo-katolickiego ekstremizmu, popełnia poważny błąd” [34]. 

W odniesieniu do tak naszkicowanej sytuacji nasuwa się pytanie, czy w Radiu 

Maryja zaistnieją demokratyczne mechanizmy, które doprowadzą do jego większej 

otwartości na świat polityki? Kościół instytucjonalny nie jest strukturą demokratyczną, 

lecz hierarchiczną i nie ma w nim miejsca na demokrację. Wzorce instytucjonalnego 

funkcjonowania Radio Maryja czerpie z Kościoła, a więc nie może być mowy o pełnym 

otwarciu Radia Maryja na różne opcje polityczne. Poza tym od samego początku 

działalności Radia Maryja niemal niepodzielną władzę nad nim pełni o. Tadeusz Rydzyk 

i to on wyznacza najważniejsze cele funkcjonowania Radia Maryja, stąd jest pewne, iż 

będzie on zawsze wspierał partie prawicowo-patriotyczne, co programowo wpisuje się 

w działalność Radia Maryja. 

Istotna jest również odpowiedź na pytanie: jaki jest stopień uzależnienia polskiej 

sceny politycznej od Radia Maryja? Z dotychczasowych badań nad tym zjawiskiem 

politycznym można wysunąć następujące wnioski. Po pierwsze, Radio Maryja popiera 

przede wszystkim partie polityczne znajdujące się po prawej stronie sceny politycznej, 

legitymujące się rodowodem prawicowo-patriotycznym, co było istotne dla kształto-

wania i umacniania się rozdrobnionej prawicy patriotycznej, zwłaszcza w latach 90. 

XX wieku i na początku XXI wieku. Po drugie, uzyskane poparcie ze strony słuchaczy 

Radia Maryja na wskazane przez nie ugrupowanie polityczne oscyluje wokół kilku 

procent. Szef toruńskiej stacji ma przełożenie na decyzje ok. pięć procent wyborców – 

ocenia socjolog prof. Jadwiga Staniszkis. Te pięć procent (…) to bardzo dużo. Taka 

grupa zwolenników pozwala decydować, czy dane ugrupowanie wejdzie do parlamentu 

[...] [35]. Po trzecie, na szczególne poparcie radia mogą liczyć w danych wyborach 

przede wszystkim kandydaci, którzy w jakiś już sposób byli z nim związani wcześniej 

(np. Anna Sobecka – do VIII kadencji Sejmu, Barbara Bubula, Elżbieta Kruk). 

Niewątpliwie Radio Maryja jest tą rozgłośnią katolicką, która aktywnie zaangażo-

wała się w kształtowanie polskiej sceny politycznej. Jak wykazuje praktyka polityczna 

poparcie Radia Maryja nie jest dane raz na zawsze i ewoluuje ono w zależności od 

okoliczności politycznych i osobistych preferencji o. Tadeusza Rydzyka. Po przenie-

sieniu poparcia politycznego z Ligi Polskich Rodzin „radio” wspierało Prawo i Spra-

wiedliwość, a gdy powstała Solidarna Polska w 2012 roku, to wsparło jednocześnie ją 

i Prawo i Sprawiedliwość. Po zjednoczeniu Solidarnej Polski z Prawem i Sprawiedli-

wością przed wyborami w 2015 roku, Radio Maryja wspiera jednoznacznie Prawo 

i Sprawiedliwość. 
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Wpływ Radia Maryja na polską scenę polityczną 

Streszczenie 

Prezentowany rozdział odnosi się do złożonego zagadnienia wpływu polskiej edycji Radia Maryja na polską 

scenę polityczną. Stacje Radia Maryja są obecne na niemal całym świecie, prowadząc audycje w językach 

narodowych państw, w których działają. Są one zależne w bezpośredni lub pośredni sposób od Watykanu. 
W swoich rozważaniach dotyczących wpływu Radia Maryja na polską scenę polityczną skupiłem się tylko 

na polskiej edycji Radia Maryja, ponieważ to jej działalność budzi kontrowersje, nie tylko w Polsce, ze 

względu na jej upolitycznienie, posiadanie szerokiej autonomii wobec polskiego Kościoła rzymsko-

katolickiego. Niektórzy przeciwnicy Radia Maryja, którego dyrektorem jest o. Tadeusz Rydzyk, zarzucają 
mu, że wręcz niemal uniezależnił polską edycję Radia Maryja od wpływu Kościoła instytucjonalnego, 

zachowując tylko dla siebie funkcje kontrolne nad Radiem Maryja. W rozdziale przedstawiłem badania 

jakościowe (wywiady swobodne otwarte) z parlamentarzystami Ligi Polskich Rodzin przeprowadzone 

w 2007 roku, które znajdują się w mojej książce pt. „Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny”. Stanowią 
one próbę odpowiedzi na pytanie: jaki jest stopień uzależnienia polskiej sceny politycznej od wpływów 

Radia Maryja i jego charyzmatycznego dyrektora o. Tadeusza Rydzyka.  

Słowa kluczowe: polska edycja Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk, polska scena polityczna, parla-

mentarzyści Ligi Polskich Rodzin, wywiady swobodne otwarte  
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The Impact of Radio Maria on the Polish political scene 

Abstract 

The chapter refers to the complex problems of the influence of the Polish edition of Radio Maria on the 
Polish political scene. Radio Maria stations are present in almost all over the world, broadcasting programs 

in the languages of the countries in which they operate. They are dependent directly or indirectly from the 

Vatican. In the reflections on the impact of Radio Maria on the Polish political scene focused only on the 

Polish edition of Radio Maria, because exactly its activities are controversial not only in Poland, due to its 
politicization, and a high degree of autonomy to the Polish Roman Catholic Church. Some opponents of 

Radio Maria, which director is Fr Tadeusz Rydzyk, accuse the director of the radio station that Polish 

edition of Radio Maria became almost independent from the influence of the institutional church, keeping 

for himself control over Radio Maria. In the chapter, the author presented qualitative research, in shape of 
open interviews with parliamentarians League of Polish Families, conducted in 2007 for my dissertation 

"The League of Polish Families as a social actor". They represent an attempt to answer the question: what 

is the level of dependence of the Polish political scene from the influence of Radio Maria, and his 

charismatic director Father Rydzyk. 
Keywords: Polish edition of Radio Maria, Father Tadeusz Rydzyk, Polish political scene, parliamentarians 

of the League of Polish Families, open interviews 
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Proces indywidualizacji powtarzalnych przestrzeni 

zespołów domów jednorodzinnych  

na granicy prywatnego i publicznego 

1. Wprowadzenie 

Architektura ma na celu zaspokajanie fizycznych potrzeb ludzi, ale jej integralnym 

aspektem jest realizacja głębszych potrzeb, pragnień, upodobań użytkowników. 

Hundertwasser określa dom jako trzecią skórę, która jest przedłużeniem istoty człowieka 

[1]. Tym samym dom jest nierozłączny z jednostką, a przestrzeń ze społeczeństwem 

i powstającymi w niej relacjami społecznymi. Użytkownicy nie są w tej relacji bierni 

i wpływają oni na kształtowanie architektury. Istotne są ich wybory, preferencje, 

a także zmiany, które wprowadzają w gotowych produktach architektonicznych. Dają 

tym samym wyraz swoim upodobaniom, poszukując odpowiedniej trzeciej skóry. 

Dlatego też równie istotnym jak badanie samej architektury, idei przestrzennych, rynku 

nieruchomości, jest badanie działań użytkowników, ich relacji i podejścia do zastanej 

architektury. Tworzy to obraz Ja użytkowników danego miejsca. 

2. Temat pracy 

Niniejszy artykuł dotyczy procesów indywidualizacyjnych zachodzących w obrębie 

polskich osiedli typowych domów jednorodzinnych. Są to działania jednostek, mające 

na celu dopasowanie zastanego miejsca do potrzeb unikatowego Ja mieszkańca. 

Z. Zaleski mówi o współczesnej dominacji pojęcia Ja [2], co wskazuje na rosnącą rolę 

indywidualizacji również w obrębie architektury. 

Obszarem badań są procesy zachodzące w obrębie osiedli, zespołów mieszkanio-

wych jednorodzinnych, czyli architektury powstającej na podstawie rozwiązań powta-

rzalnych, typowych. Działania te można zaobserwować na granicy pomiędzy prywatnym 

a publicznym. Jest to przestrzeń, która jest prywatną własnością użytkownika, ale 

pozostaje w kontakcie wizualnym z częściami wspólnymi miejsca. 

3. Dom własny 

Wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać odpowiedni dom dla użytkownika pod-

legają ciągłej ewolucji. Z jednej strony jako efekt zmiany sposobu życia, z drugiej strony 

jako zmiana myślenia o potrzebach jednostek i w związku z tym metod projektowania. 

Już w aspekcie kreowania przestrzeni do życia zderza się ze sobą przekonanie o ko-

nieczności dostosowania się jednostki do projektowanego miejsca z poszukiwaniem 

nieskończonej indywidualizacji i elastyczności [3], czy też partycypacji przyszłych 

użytkowników w procesie projektowym. 

Postępująca unifikacja przestrzeni, do której odwołuje się K. Bierwiaczonek, anali-

zując relacje człowieka z przestrzenią [4], dotyczy również domu własnego. Widoczne 

                                                                   
1 lea.kazanecka@gmail.com, Katedra Architektury i Sztuk Wizualnych, Wydział Architektury, Politechnika 

Wrocławska. 
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jest to w posługiwaniu się schematami tworzenia budynków jednorodzinnych, m.in. 

poprzez projektowanie modułowych i powtarzalnych rozwiązań dla lokali mieszkal-

nych. Ten sposób projektowania oznacza budowanie homogenicznej przestrzeni, 

w której oferowany produkt jest niezależny od indywidualnych preferencji. Powstają 

zespoły obiektów o z założenia zunifikowanej relacji człowieka z przestrzenią własną. 

Przyglądając się jednak znaczeniu domu dla jednostki, widoczna jest potrzeba 

umożliwienia samorealizacji się mieszkańców. Dom tworzony dla konkretnego od-

biorcy odpowiada jego indywidualnym potrzebom, a także upodobaniom estetycznym, 

sprawiając, że jest on jedyny w swoim rodzaju [5]. Pojawia się tym samym pytanie 

o to jak dom tworzony jako element zunifikowany może stać się domem własnym, 

zacząć odpowiadać na indywidualne potrzeby. Jednocześnie powstają wizję architek-

tury całkowicie zależnej od jednostki, ograniczające do minimum rolę architekta 

i oddające w ręce jednostki narzędzia, programy do zaprojektowania miejsca własnego, 

jak Ville Spatial Y. Friedmana [6].  

Powyższe zagadnienia poruszane są zarówno przez architekturę, jak i socjologię 

przestrzeni. Współczesne badania dotyczą w dużej mierze sposobu kształtowania 

samego lokalu mieszkalnego lub metod projektowania części wspólnych, publicznych, 

a także sposobów ich użytkowania. Niniejsza praca skupia się na granicy domu 

własnego, części indywidualnej, prywatnej, która wpływa na kształt i tożsamość miejsca 

wspólnego. 

Lokale mieszkaniowe są od siebie odrębne w aspekcie prawnym, programowym. 

W otaczającej nas przestrzeni tworzą one jednak wspólne miejsce do życia. Jednostki 

jako części zbiorowości manifestują swoje Ja poprzez działania indywidualne na granicy 

tego, co prywatne i publiczne, dając obraz społeczności [7]. 

4. Współczesne osiedla domów jednorodzinnych 

Współczesna oferta domów jednorodzinnych z rynku pierwotnego w Polsce zawiera 

takie rozwiązania, jak obiekty projektowane na indywidualne zamówienie lub rozwią-

zania typowe domów katalogowych, a także zespołów, osiedli domów jednorodzinnych 

projektowanych w ramach działalności deweloperskiej. N. Przesmycka przypuszcza, 

że stosunek wybierania rozwiązań indywidualnych do typowych wynosi 1:20 [8]. 

Oznacza to, że zdecydowana większość architektury jednorodzinnej charakteryzuje się 

powtarzalnością rozwiązań. Ten wysoki procent przestrzeni projektowanych według 

przyjętego wzoru sprawia, że są one warte badania pod kątem potrzeb personali-

zacyjnych wśród swoich użytkowników. Do badań wybrano osiedla deweloperskie 

jako zespół obiektów o wysokiej porównywalności w ramach jednego obszaru, a przez 

to wyróżnialności działań jednostki na tle oferowanych produktów architektonicznych.  

Analizie poddano 55 ofert kupna domów jednorodzinnych wybudowanych lub 

w trakcie realizacji, które są obecnie dostępne na rynku w 15 największych miastach 

w Polsce. Kluczowe było podejście do indywidualnych potrzeb kupujących, aby 

określić ogólne tendencje rynkowe. 

Ze względu na skalę powtarzalności projektowanych jednostek wyróżniono 3 grupy 

zespołów domów jednorodzinnych, określanych najczęściej przez inwestorów jako 

osiedla. Są to małe zespoły od 3 do 20 domów, średnie od 21 do 100 domów i duże 

utworzone z więcej niż 100 domów. Zaobserwowano głównie małe lub średnie 

zespoły, duże inwestycje są rzadziej spotykane. Przy małych zespołach są to prawie 
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zawsze powtarzalne jednostki, natomiast przy średnich i dużych zespołach projekto-

wanych jest kilka typów budynków. Warianty te różnią się powierzchnią, układem 

wnętrza i zazwyczaj także całościową bryłą budynku, która pozostaje spójna z estetyką 

całego założenia. Co istotne nawet w złożonych układach oznacza to, że jeden projekt 

zostaje powtórzony kilkanaście lub kilkadziesiąt razy, często niezależnie od kierunków 

świata i relacji z otoczeniem. Tego typu powtarzalność nie uwzględnia także unikato-

wych potrzeb jednostki. 

 
Wykres 1. Udział procentowy różnych wielkości analizowanych zespołów domów jednorodzinnych  

w danej grupie [opracowanie własne] 

Widoczna jest różna skala wykończenia obiektów, a przez to różne możliwości 

indywidualizacji miejsca. Stopień zaprojektowania i wykończenia budynku wpływają 

na skalę indywidualizacji. Dostępne są domy gotowe pod klucz, wraz z wykończeniem 

wnętrz, a także obiekty bez wykończenia wnętrz, w których wprowadzone są szczegó-

łowe rozwiązania np. domofony, alarmy, numery domów, ale są też oferty, w których 

te elementy wyposażenia nie są uwzględnione i również podlegają indywidualizacji. 

Analiza wykazała, że pojawiają się także odniesienia do bardziej zindywiduali-

zaowanych potrzeb jednostek. W kilku osiedlach pojawiły się opcje wykończenia 

wnętrza, adaptacji poddasza na przestrzeń użytkową, a nawet możliwość budowy domu 

według indywidualnego projektu na danym osiedlu. Pojawiła się także możliwość 

przekształcenia elewacji budynku w procesie funkcjonalnego dostosowania wnętrza 

budynku, np. zastąpienie garażu dodatkowym pokojem. Tego typu działanie pozwala 

na dostosowanie powtarzalnego typu domu i jednoczesną kontrolę aspektów estetycz-

nych rozwiązania, tak, aby utworzyć spójną przestrzeń wspólną. 

5. Analiza działań użytkowników 

Spośród 15 polskich miast o liczbie ludności powyżej 200 000 wybrano 3, które 

były stosunkowo łatwo dostępne komunikacyjne ze względu na panującą w okresie 

badań pandemię, czyli Wrocław, Poznań i Toruń. W każdym z nich przeanalizowano 

zespoły domów jednorodzinnych o powtarzalnym i porównywalnym charakterze zabu-

dowy, wybudowane po roku 2000. Zespoły te znajdują się w obrębie miasta lub 

w pobliżu jego granic administracyjnych, pozostając w ścisłej relacji z jego insfra-

strukturą. 

Celem analizy jest wyodrębnienie typów, celów i obszarów działań dokonywanych 

przez mieszkańców osiedli jednorodzinnych na granicy ich przestrzeni prywatnej 

a publicznej. W wybranych przestrzeniach najpierw zostają wyróżnione obszary, 
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w których można zaobserwować procesy indywidualizacyjne, następnie w nich zostają 

wyróżnione, pogrupowane i zliczone wszystkie typy działań. Kolejnym z etapów jest 

typologizacja celów personalizacji, a ostatecznie wyróżnienie tych o największym 

wpływie na projektowaną przestrzeni. 

5.1. Wrocław 

Obszar badań znajduje się przy granicy administracyjnej miasta. Są to 32 domy 

w zabudowie szeregowej będące częścią inwestycji deweloperskiej Ville Murano na 

Partynicach [9]. Wyznaczają go 4 ulice, od północy Nektarowa, od wschodu Miodowa, 

od południa Nastrojowa i od zachodu Trzmielowa. 

Osiedle jest dziełem Grupy Archipelag. W ramach zabudowy do każdego z domów 

przynależą przydomowe ogródki i garaż. Każdy z badanych obiektów budowany jest 

według przyjętego architektonicznego szablonu, jedynie skrajne budynki posiadają 

większe podwórko, ale są one również między sobą porównywalne. 

Badanie przeprowadzono 20 kwietnia 2020 roku. 

Tabela 1. Zestawienie typów i celów działań indywidualizacyjnych na terenie Wrocławia 

elementy typ działania cel działania l. el. l. zm. % 

okna zasłony ochrona, dekoracja 96 73 76,0 

okna ozdoby na parapecie dekoracja 96 12 12,5 

okna rośliny dekoracja 96 12 12,5 

okna rolety zewnętrzne  ochrona 96 9 9,4 

okna matowa folia ochrona 96 2 2,1 

ogrodzenia/ 

elewacja 

tabliczka lub alarm firmy 

ochroniarskiej  

ochrona 32 18 56,3 

tarasy rośliny ochrona, dekoracja 32 8 25,0 

tarasy matowa folia ochrona 32 4 12,5 

tarasy krzesło, parasol dodanie funkcji 32 3 9,4 

tarasy domek lub trampolina 

dla dzieci 

dodanie funkcji 32 1 3,1 

elewacje antena  dodanie funkcji 32 11 34,4 

elewacje jednostka zew. klimatyzacji dodanie funkcji 32 3 9,4 

elewacje typ tablicy numeru lokalu, 

nazwy ulicy 

dodanie funkcji 32 4 12,5 

elewacje lampa ochrona, dekoracja 32 2 6,3 

elewacje flaga manifestacja 32 1 3,1 

elewacje lampki świąteczne dekoracja 32 1 3,1 

elewacje rośliny dekoracja 32 1 3,1 

elewacje znak typu: uwaga pies ochrona 32 1 3,1 

ogrodzenia typ konstrukcji dopasowanie estetyczne 32 32 100,0 

ogrodzenia skrzynka na listy dodanie funkcji, dopasowanie 

estetyczne 

32 29 90,6 

ogrodzenia typ materiału/koloru dopasowanie estetyczne 32 10 31,3 

ogrodzenia rośliny dekoracja 32 1 3,1 

ter. przyl. rośliny dekoracja 32 32 100,0 

ter. przyl. sprzęt rekreacyjny przechowywanie 32 7 21,9 

ter. przyl. domki lub trampoliny 
dla dzieci 

dodanie funkcji 32 4 12,5 

ter. przyl. meble ogrodowe dodanie funkcji 32 4 12,5 
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ter. przyl. kamień ochrona, dekoracja 32 2 6,3 

ter. przyl. miejsce postojowe dodanie funkcji 32 1 3,1 

ter. przyl. płotek ochrona, dekoracja 32 1 3,1 

Źródło: Opracowanie własne 

W badanym obszarze zaobserwowano 289 działań indywidualizacyjnych, dając 

11,1 na każdy z budynków. Zakres personalizacji dotyczy przede wszystkim terenów 

przyległych i ogrodzeń. Dla każdego z miejsc mieszkańcy sami kształtują zieleń, 

a przy niektórych obiektach stawiają sprzęty rekreacyjne, domki dla dzieci, meble 

ogrodowe. Także każde z ogrodzeń i prawie wszystkie skrzynki na listy są indywi-

dualnie dobierane. 

Budynki także podlegają procesowi personalizacji. W obrębie elewacji wyróżnić 

można okazjonalny montaż anten, jednostek zewnętrznych klimatyzacji. W obrębie 

okien widoczne są zazwyczaj zasłony, a często także ozdoby na parapecie i rośliny, 

a na tarasach pojawia się roślinność, meble rekreacyjne. Dla ponad połowy obiektów 

w widocznym miejscu montowane są tabliczki lub alarmy firm ochroniarskich. 

Istotne są także pojedyncze działania, które wyróżniają się w otoczeniu. Dotyczy to 

m.in. stawiania trampolin na tarasach, flag, czy też wieszania lampek świątecznych. 

 
Wykres 2. Udział procentowy poszczególnych celów działań we Wrocławiu [opracowanie własne] 

Zaobserwowane typy działań personalizacyjnych pozwalają na stworzenie typologii 

celów ich podejmowania. Można wyróżnić dwie podstawowe grupy, związane z este-

tyką i związane z funkcjonalnością przestrzeni. Pierwsza z nich dotyczy w większości 

wprowadzania elementów dekoracyjnych i dla około 15% dopasowania estetycznego 

elementów istniejących lub ogólnie wprowadzanych w badanym obszarze. Druga grupa 

celów widoczna jest na osiedlu głównie w formie ochrony prywatności i zapewnienia 

bezpieczeństwa. Co piąte działanie dotyczy dodania nowej funkcji w przestrzeni  

i w pojedynczych przypadkach zapewnienia miejsca przechowywania, manifestacji 

przekonań. 

5.2. Poznań 

Wybrany dla Poznania obszar znajduje się w Skórzewie, przy granicy admini-

stracyjnej miasta. Zbadany teren należy do 54 domów, znajdujących się wzdłuż ulicy 

Cytrynowej, od prostopadłej do niej ulicy Batorowskiej do Lawendowej. Jest to frag-

ment dużo większego, bardzo powtarzalnego w formie architektonicznej założenia. 

Badana zabudowa jest bardziej złożona od pozostałych. W całym zespole można 

wyróżnić kilka różnych typów domów zestawianych ze sobą naprzemiennie. W wybra-
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nym zakresie można wyróżnić dwa podstawowe typy budynków (parterowe i dwukon-

dygnacyjne). Widoczne są warianty zabudowy i wprowadzanie różnych aranżacji 

w zależności od potrzeb klienta [10]. Architektura obiektów pozostaje jednak porów-

nywalna, a indywidualizacje na badanej granicy widoczne. 

Badanie przeprowadzono 26 sierpnia 2020 roku. 

Tabela 2. Zestawienie typów i celów działań indywidualizacyjnych na terenie Poznania 

elementy typ działania cel działania l. el. l. zm. % 

bryła anteny dodanie funkcji 54 15 27,8 

bryła przebudowa wejścia, garażu dopasowanie funkcjonalne 54 7 13,0 

bryła dodatkowe lub usunięte okno dopasowanie funkcjonalne 54 2 3,7 

bryła komin dodanie funkcji 54 1 1,9 

bryła panele fotowoltaiczne dodanie funkcji 54 1 1,9 

schody typ schodów dopasowanie estetyczne 54 54 100,0 

murki/słupy zmiana, usunięcie klinkieru dopasowanie estetyczne 54 15 27,8 

okna zasłony, rolety wew. dekoracja, ochrona 143 69 48,3 

okna rośliny dekoracja 143 18 12,6 

okna ramy wokół okien dekoracja 143 18 12,6 

okna typ rolet zew. dopasowanie estetyczne 143 2 1,4 

okna lustrzane szyby ochrona 143 1 0,7 

okna termometr dodanie funkcji 143 1 0,7 

drzwi typ drzwi dopasowanie estetyczne 54 54 100,0 

drzwi ozdoba dekoracja 54 2 3,7 

drzwi gar. typ drzwi dopasowanie estetyczne 38 1 2,6 

elewacje lampa dekoracja, ochrona 54 47 87,0 

elewacje typ tablicy numeru lokalu, 

nazwy ulicy 

dopasowanie estetyczne 54 40 74,1 

elewacje tabliczka lub alarm firmy 

ochroniarskiej 

ochrona 54 25 46,3 

elewacje jednostka zew. klimatyzacji dodanie funkcji 54 5 9,3 

elewacje lampki świąteczne dekoracja 54 4 7,4 

elewacje rośliny dekoracja 54 2 3,7 

elewacje ozdoby dekoracja 54 1 1,9 

ogrodzenia/ 

elewacje 

skrzynka na listy wyposażenie, dopasowanie 

estetyczne 

54 45 83,3 

ogrodzenia/ 

elewacje 

domofon/dzwonek wyposażenie, dopasowanie 

estetyczne 

54 54 100,0 

ogrodzenia/ 

elewacje 

reklama dodanie funkcji 54 3 5,6 

ogrodzenia budowa ochrona 54 28 51,9 

ter. przyl. ścieżki dopasowanie estetyczne 54 54 100,0 

ter. przyl. śmietniki dopasowanie funkcjonalne 54 54 100,0 

ter. przyl. rośliny dekoracja 54 52 96,3 

ter. przyl. kosze, grill, ziemia, rowery, 
drewno 

przechowywanie 54 7 16,7 

ter. przyl. altana, garaż, trejaż dodanie funkcji 54 7 13,0 

ter. przyl. krzesło przy wejściu dodanie funkcji 54 1 1,9 

ter. przyl. oświetlenie dekoracja, ochrona 54 1 1,9 

Źródło: Opracowanie własne 
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W przestrzeni wyróżnić można 637 zmian, dając średnio 11,8 działań personali-

zacyjnych na obiekt jednorodzinny. Domy posiadają kilka wariantów i kupujący mają 

możliwość częściowego dopasowania projektu na indywidualne życzenie. Wybory te 

dotyczą bryły budynku, dlatego można wyróżnić zmiany w obrębie wejścia do budynku, 

garaży, montaż dodatkowych okien. Każdy z budynków posiada indywidualnie wy-

kańczane schody wejściowe, a w 1/3 przestrzeni zmieniony lub usunięty jest klinkier 

na murkach otaczających wejście. 

Różnorodne są przede wszystkim elementy wybieralne indywidualnie przez miesz-

kańców. Dlatego też prawie wszystkie drzwi wejściowe, lampy zewnętrzne, tablice 

z numerami domów, skrzynki na listy, domofony i tereny wejściowe są niepowtarzalne. 

Stanowi to większość zaobserwowanych procesów indywidualizacyjnych. Ponadto 

połowa obiektów posiada tabliczki lub alarmy firmy ochroniarskich, indywidualnie 

dobierane formy zasłon. 

Pojawiają się także pojedyncze działania, które ze względu na swoją unikatowość 

wyróżniają się w przestrzeni. Jest to m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, dodatkowej 

wentylacji dla garażu samochodowego, montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji. 

 
Wykres 3. Udział procentowy poszczególnych celów działań w Poznaniu [opracowanie własne] 

Najczęstsze powody zaobserwowanych personalizacji dla danego osiedla także 

tutaj można podzielić na aspekty estetyczne i funkcjonalne. Połowa działań polega na 

dopasowaniu estetycznym istniejących lub powszechnie wprowadzanych elementów 

architektury, a co trzeci dotyczy wprowadzania elementów dekoracyjnych. W aspekcie 

funkcjonalnym personalizacji można wyróżnić przede wszystkim potrzebę ochrony 

i wyposażenia przestrzeni w potrzebne elementy. Okazjonalnie pojawia się dodanie 

nowych funkcji, dopasowanie funkcjonalne, tworzenie dodatkowych miejsc do prze-

chowywania. 

5.3. Toruń 

Badaniu poddano fragment osiedla Wrzosy, w skład którego wchodzi 40 domów 

w zabudowie szeregowej. Obszar wyznaczają 3 ulice, od wschodu Prosowa, od południa 

Sadowa i od zachodu Bananowa. Od północy teren graniczy z kilkoma wolnosto-

jącymi domami jednorodzinnymi, za którymi znajduje się las. 

Każdy z powtarzalnych domów posiada garaż i własne podwórka. Zróżnicowaniu 

poddana jest odległość od granicy działki, a skrajne budynki są zazwyczaj większe, 

jednak pozostają one architektoniczne porównywalne do reszty zabudowy. Czytelne 

pozostają procesy indywidualizacyjne na badanej granicy. 

Badanie przeprowadzono 4 lipca 2020 roku. 
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Tabela 3. Zestawienie typów i celów działań indywidualizacyjnych na terenie Torunia 

elementy typ zmiany cel zmiany l. el. l. zm. % 

bryła przebudowa wejścia, garażu dopasowanie funkcjonalne 40 11 27,5 

okna zasłony, rolety wew. dekoracja, ochrona 206 146 70,9 

okna rolety zewnętrzne  ochrona 206 67 32,5 

okna rośliny dekoracja 206 22 10,7 

okna kolor ramy dopasowanie estetyczne 206 5 2,4 

okna przedmioty na parapecie przechowywanie 206 4 1,9 

okna folia z obrazkiem dekoracja, ochrona 206 2 1,0 

okna flaga manifestacja 206 2 1,0 

okna ozdoby na parapecie dekoracja 206 1 0,5 

okna sprzęt sportowy przechowywanie 206 1 0,5 

okna termometr dodanie funkcji 206 1 0,5 

drzwi typ drzwi  dopasowanie estetyczne 31 13 41,9 

drzwi rośliny  dekoracja 31 2 6,5 

drzwi gar. typ drzwi dopasowanie estetyczne 37 8 21,6 

dach panele fotowoltaiczne dodanie funkcji 40 1 2,5 

elewacje/drzwi tabliczka lub alarm firmy 
ochroniarskiej  

ochrona 31 15 48,4 

elewacje/drzwi typ tablicy numeru lokalu, 

nazwy ulicy 

dopasowanie estetyczne 40 14 35,0 

elewacje lampa dekoracja, ochrona 40 35 87,5 

elewacje lampa ochrona 40 10 25,0 

elewacje obudowa słupa, panel 

dekoracyjny 

dopasowanie estetyczne 40 5 12,5 

elewacje rośliny dekoracja 40 3 7,5 

elewacje kolor elewacji dopasowanie estetyczne 40 1 2,5 

elewacje jednostka zew. klimatyzacji dodanie funkcji 40 1 2,5 

elewacje lampki świąteczne dekoracja 40 1 2,5 

elewacje plakat wyborczy manifestacja 40 1 2,5 

ogrodzenia typ ogrodzenia dopasowanie estetyczne 40 24 60,0 

ogrodzenia dopasowanie koloru dopasowanie estetyczne 16 8 50,0 

ogrodzenia skrzynka na listy wyposażenie, dopasowanie 

estetyczne 

40 17 42,5 

ogrodzenia domofon wyposażenie, dopasowanie 
estetyczne 

40 15 37,5 

ogrodzenia dodatkowe ogrodzenie ochrona 40 8 20,0 

ogrodzenia zmiana klinkieru dopasowanie estetyczne 40 2 5,0 

ogrodzenia plakat wyborczy, flaga manifestacja 40 2 5,0 

ogrodzenia usunięcie bramy dopasowanie estetyczne 40 1 2,5 

ogrodzenia oświetlenie dekoracja, ochrona 40 1 2,5 

ter. przyl. rośliny dekoracja 40 35 87,5 

ter. przyl. ścieżki dopasowanie estetyczne 40 21 52,5 

ter. przyl. altana przechowywanie 40 13 32,5 

ter. przyl. kosze, grill, ziemia, rowery, 

drewno 

przechowywanie 40 15 27,5 

ter. przyl. krzesło przy wejściu dodanie funkcji, dekoracja 40 2 5,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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Podczas badania wyróżniono 536 działań indywidualizacyjnych, dając średnio 13,4 

indywidualizacji na dom jednorodzinny. Zakres personalizacji w obszarze dotyczy 

przede wszystkim terenów przyległych i ogrodzeń. Prawie wszystkie strefy wejściowe 

posiadają indywidualnie kształtowaną zieleń, a połowa z nich personalizowane ścieżki. 

Często obok budynków budowane są altany, a w strefie wejściowej pozostawiane np. 

kosze, grille, drewno. Ogrodzenia dopasowywane są pod względem typów konstrukcji, 

kolorów, a także wyposażane są w skrzynki na listy, domofony. Budowane są także 

dodatkowe ogrodzenia. 

Często zmiany dotyczą także samych budynków. Najczęściej montowane są 

różnorodne zasłony w oknach, a na elewacjach pojawiają się dekoracyjne i techniczne 

lampy. Mieszkańcy często dopasowują do swoich upodobań tablice z numerem domu, 

nazwą ulicy. 

Zauważalnych jest wiele mniej ekstensywnych i pojedynczych działań. Ich skala 

i unikatowość są równie istotne dla wyróżnialności w przestrzeni. Przykładami tego 

typu działań jest montaż paneli fotowoltaicznych, folii z grafikami, wieszanie plakatów 

wyborczych. 

 
Wykres 4. Udział procentowy poszczególnych celów działań w Toruniu [opracowanie własne] 

Także w tej przestrzeni można wyróżnić dwie podstawowe grupy działań, związane 

z estetyką i funkcjonalnością miejsca. W prawie połowie przypadków wprowadzane są 

rozwiązania o charakterze dekoracyjnym, a 1/4 to działania dopasowanie estetycznie. 

Główną grupę rozwiązań funkcjonalnych stanowi potrzeba ochrony miejsca własnego. 

Zauważalne jest także wyposażanie przestrzeni, tworzenie dodatkowych miejsc do 

przechowywania, funkcjonalne dopasowywanie miejsca, dodawanie nowych funkcji 

i manifestacja przekonań. 

6. Typologia indywidualizacji 

Obszary badawcze analizowane w poprzednim rozdziale są podstawą do stworzenia 

typologii działań personalizacyjnych. Ma to pozwolić zrozumieć procesy zachodzące 

w przestrzeniach osiedli jednorodzinnych. 

Osiedla wykazują stopień zróżnicowania ze względu na unikatowe cechy archi-

tektury miejsca. Przestrzeń we Wrocławiu jako jedyna posiada tarasy i podstawową 

konstrukcję ogrodzenia jako integralną część projektu architektonicznego. Osiedle 

w Poznaniu zaprojektowane było w taki sposób, aby umożliwić częściową indywi-

dualizację bryły obiektu w zależności od wyborów mieszkańców. Pojawiały się także 
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unikatowe aspekty architektury tj. schody wejściowe do indywidualnego wykończenia, 

rolety zewnętrzne będące integralną częścią projektu architektonicznego, nierealizo-

wanie ogrodzeń w ramach wspólnego projektu. Charakterystyczne dla Torunia są 

modyfikacje stref wejściowych budynków i duży teren strefy wejściowej, na których 

budowane są altany. Opisane zróżnicowanie pozwala na komplementację typologii, nie 

stanowi natomiast utrudnienia. Sumaryczne rozłożenie procentowe poszczególnych 

typów celów dla wszystkich obszarów jest bardzo podobne do danych dla poszcze-

gólnych obszarów. 

 
Wykres 5. Udział procentowy poszczególnych celów działań [opracowanie własne] 

6.1. Rodzaje, obszary i skale działań 

Badane granice pomiędzy prywatnym a publicznym zostały podzielone na strefy, 

które umożliwiają łatwiejszą identyfikację poszczególnych grup działań. Wyróżniono 

więc działania typowe dla terenów przyległych, ogrodzeń, elewacji, tarasów, okien, 

drzwi i bryły budynku. 

Dla kształtowania lokalnych społeczności i charakteru miejsca bardzo istotny jest 

teren wejściowy i ogrodzenia. Stanowią one pierwszy etap tworzenia granicy tego, co 

własne. Przy prawie wszystkich obiektach wyróżniała się indywidualnie kształtowana 

zieleń i ścieżki (jeżeli nie były one integralną część realizacji osiedla). Są to miejsca 

bardzo różnorodne, można zaobserwować jedynie wybrukowany teren bez ogrodzenia, 

formowaną zieleń z równo przyciętą trawą, czy też swobodnie rosnące drzewa owocowe, 

wśród których można znaleźć trampolinę dla dzieci. Mimo że lokalna społeczność 

wybrała to samo miejsce do życia, te same domy, ich różnorodne upodobania kształ-

tują trzecią skórę. Ciekawym zjawiskiem jest zaobserwowane kilkukrotnie umiesz-

czanie przed domem, przy drzwiach wejściowych ławek, które jest tak bliskie terenom 

wiejskim i przesiadywaniu przed chatą. 

W obrębie budynku bardzo istotne są pojawiające się przekształcenia bryły budynku, 

które najczęściej pozostają dla badanych obszarów spójne z architekturą miejsca 

i powtarzają się w obrębie terenu. Większość personalizacji budynku to wprowadzanie 

małych urządzeń, zasłon, roślin, elementów ozdobnych. Zestawienie szeregu tych 

elementów daje obraz miejsca, lokalnej społeczności i użytkownika. Są to bardzo 

personalne działania, nieprojektowane jako integralna część osiedla. Wskazują one 

raczej na chęć wyrażenia Ja użytkownika i wprowadzenia elementów własnych, nie-

powielania schematu bądź rozwiązań zauważonych u sąsiadów. Większość działań jest 

niepowtarzalna. 
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Rysunek 1. Przykładowe działania o dużej i małej skali [opracowanie własne] 

Wśród zaobserwowanych można wyróżnić działania ekstensywne jak budowa 

wysokich ogrodzeń, które bardzo wyróżniają się w otoczeniu, ale także takie o małym 

zasięgu, jak indywidualny montaż domofonu. Mimo wszystko działania, które mogą 

się wydawać mało znaczące ze względu na ich skalę mogą się bardzo wyróżniać, jak 

np. montaż charakterystycznego numeru domu na tabliczce w kształcie cytryny przy 

ulicy Cytrynowej (rys. 1). Dla procesów społecznych personalizacji miejsca kluczowy 

staje się tym samym charakter działania, nie sama skala aktywności. 

6.2. Typologia celów indywidualizacji 

Badane obszary pozwoliły na wyróżnienie dwóch podstawowych typów personali-

zacji: estetycznych i funkcjonalnych. Jedno działanie personalizacyjne może spełniać 

jednocześnie więcej niż jedno zadanie. Na przykład wybór ozdobnego oświetlenia 

w strefie wejściowej do budynku jest jednocześnie działaniem estetycznym jako ozdoba 

i funkcjonalnym jako zwiększenie bezpieczeństwa w nocy. Powstała typologizacja 

celów uwzględnia więc wieloaspektowość działań. 

6.2.1. Estetyka 

Wśród procesów indywidualizacyjnych w odniesieniu do estetyki miejsca można 

wyróżnić dwa typy działań: dopasowanie estetyczne i dekorację. 

 
Rysunek 2. Przykładowe elementy dopasowane estetycznie [opracowanie własne] 
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Dopasowanie estetyczne dotyczy elementów istniejących, zaprojektowanych przez 

architekta i przekształconych przez mieszkańców, a także wyboru wyposażenia, 

w którym widoczna jest realizacja preferencji estetycznych (rys. 2). Działania te 

widoczne są we wszystkich strefach granicy pomiędzy prywatnym a publicznym. Naj-

częstszymi działaniami tego typu są wybór skrzynek na listy, domofonów, typu 

ogrodzenia, drzwi, kształtowania ścieżek w strefie wejściowej. Wszystkie te personali-

zacje widoczne są w połowie przypadków. Ich zróżnicowanie zależne jest od badanych 

jednostek, może to być zmiana kolorystyki elementu, aż po montaż bardzo unikato-

wych rozwiązań np. bardzo ozdobnych skrzynek na listy. Działanie to widoczne jest 

także w wykończeniu wszystkich schodów wejściowych, ponieważ zostało one pozo-

stawione użytkownikom. Dużo rzadziej dopasowywane estetycznie są murki, słupy, 

elewacje, okna, bramy, w których to przypadkach zazwyczaj gotowe elementy są 

wymieniane na inne, np. kładziony jest nowy, inny klinkier. Większość tych decyzji 

estetycznych dotyczy więc elementów pozostawionych do decyzji mieszkańców, gdzie 

każdy kształtuje element według własnych upodobań. 

 
Rysunek 3. Przykładowe elementy dekoracyjne [opracowanie własne] 

Drugim rodzajem estetycznej personalizacji jest dekorowanie przestrzeni, oznacza 

to umieszczanie na granicy elementów, które nie są potrzebne, niezbędne do funkcjo-

nowania, często pojawiają się tylko u niektórych mieszkańców (rys. 3). Zazwyczaj są 

one o wiele bardziej różnorodne niż typowe wyposażenie jedynie dopasowywane formą 

do potrzeb jednostki, stając się tym samym bardziej indywidualnym rozwiązaniem. 

Dominującą funkcję spełnia tutaj kształtowanie zieleni, która pojawia się w niemal 

wszystkich przestrzeniach, a także rodzaj wieszanych w oknach firanek, zasłon itp. 

Każde z zaobserwowanych rozwiązań ma zupełnie inny charakter, od kilku minimal-

nych roślin w doniczkach po ekstensywne ogrody z drzewami ozdobnymi i owoco-

wymi, a wszystko to obok siebie stanowi paradę manifestacji jednostki zamieszku-

jących dany obiekt. Działanie to jest uzupełniane przez rzadkie rozwiązania, stano-

wiące zazwyczaj mniej niż 1/10 przestrzeni. Są to m.in. stawiane na parapetach ozdoby, 

ozdobne folie przyklejane na oknach, ozdoby wieszane na drzwiach i elewacjach, 

lampki świąteczne pozostawiane niezależnie od pory roku, układy płotków, kamieni, 

oświetlenia. Te rzadziej spotykane rozwiązania, podobnie jak w przypadku estetycznego 

dopasowywania miejsca, wyróżniają się ze względu na ich unikatowy charakter. Mimo 

że każdy z ogrodów jest zupełnie inny, tylko w jednym oknie można dostrzec folie 
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ochraniające wnętrze przed światłem i jednocześnie wykorzystujące duży obraz psa. 

Te wyjątkowe działania przykuwają uwagę, wyróżniają jednostki, które w ten sposób 

manifestują swoje ja. 

Opisane działania estetyczne mieszkańców mogą być przyczynkiem do świado-

mych wyborów projektowych. W jakim stopniu należy pozostawić architekturę jej 

użytkownikom. Wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania jak drzwi, domofony, 

skrzynki na listy, jeżeli nie są zaprojektowane, nie podlegają spontanicznej unifikacji. 

Ich estetyka może dominować w otoczeniu i stanowić charakterystyczny punkt orien-

tacyjny. Architekci mają więc możliwość projektowania lub pozostawiania do perso-

nalizacji tego typu elementów, ale zawsze pozostają działania czysto dekoracyjne, na 

które twórca przestrzeni nie ma wpływu i pojawią się niezależnie od jego woli (chyba 

że zostaną wprowadzone unikatowe ograniczenia i kontrola estetyki miejsca). Jednak 

wysoki procent ich wprowadzania wskazuje na to, że działania te są ważne dla ludzi, 

sprawiają że miejsce staje się ich własną przestrzenią. 

6.2.2. Funkcja 

Odrębnym aspektem działań personalizacyjnych jest dopasowanie miejsca do 

jednostki pod względem funkcjonalnym. Pomimo możliwej generalizacji potrzeb 

ludzie różnią się między sobą, a w obliczu impersonalnej, repetytywnej architektury 

badanych osiedli, nieczęsta jest dostępna możliwość indywidualizacji sprzedawanych 

domów jednorodzinnych. Tym bardziej istotne stają się widoczne uzupełnienia funk-

cjonalne projektowanych miejsc. Można wyróżnić następujące rodzaje celów: dopa-

sowanie funkcjonalne, dodanie nowych funkcji, a także szczegółowe typy nowych 

funkcji, jak: ochrona, wyposażenie, przechowywanie i manifestacja. 

 
Rysunek 4. Przykładowe elementy ochronne [opracowanie własne] 

Najczęstszym celem indywidualizacji funkcjonalnej, dotyczącej prawie połowy 

działań, jest wprowadzenie ochrony w różnorodnej formie (rys. 4). Z jednej strony jest 

to poszukiwanie prywatności poprzez np. montaż zasłon w oknach, czy też wprowa-

dzanie dodatkowych ogrodzeń w obrębie własnej działki. Pozwala to jednocześnie na 

wzmocnienie granicy pomiędzy ja mieszkańca a otoczeniem. Forma, jak i zakres tych 

działań pokazują różnorodne podejście do prywatności wśród społeczności. Niektórzy 

na tym samym osiedlu wybierają jak najmniej przezierne ogrodzenia, wysoką zieleń 

ukrywającą wnętrze, inni zupełnie rezygnują z wydzielania własnego terenu, pozosta-
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wiają okna odsłonięte. Nie jest to więc zależne od bezpieczeństwa na osiedlu, a od 

indywidualnych preferencji wyznaczania terenu własnego. Dominuje jednak potrzeba 

wzmacniania bezpieczeństwa. To samo dotyczy eksponowania tabliczek i alarmów 

firm ochroniarskich, dotyczy to około połowy badanych domów jednorodzinnych bez 

intensyfikacji zjawiska, na którymś z osiedli. Często pojawiają się także lampy 

zewnętrzne. Podczas wykonywania badań niektórzy mieszkańcy mówili o swoich 

obawach o lokalne bezpieczeństwo. Widoczna jest jednak różnorodność w podejściu 

do ochrony własności pomiędzy mieszkańcami, co wydaje się nie być zależne od 

projektowanej architektury i wybieranego miejsca, a od konkretnych użytkowników. 

 
Rysunek 5. Przykładowe elementy wyposażania [opracowanie własne] 

Innym szczególnym aspektem uzupełniania funkcjonalnego przestrzeni jest wypo-

sażanie własnego miejsca w niezbędne sprzęty (rys. 5). Charakteryzuje się to dużą 

częstotliwością występowania i dotyczy takich elementów strefy wejściowej, jak do-

mofon i skrzynka na listy. Są to urządzenia, które można uznać za niezbędne do pra-

widłowego funkcjonowania domostwa i są ściśle związane z jego estetyką. W ba-

danych przestrzeniach są one indywidualnie wprowadzane w ponad połowie domów 

jednorodzinnych, stają się więc nieprojektowanym elementem architektury, który 

mieszkańcy muszą wprowadzić lub też często wymienianym elementem. Daje to dużą 

możliwość personalizacji. 

 
Rysunek 6. Przykładowe przestrzenie przechowywania [opracowanie własne] 
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Kolejnym aspektem jest kreowanie dodatkowego miejsca do przechowywania  

(rys. 6). Dotyczy to głównie terenów wokół domu, niekiedy okien. Mimo że nie jest to 

zjawisko często pojawiające się w badanych obszarach pokazuje współcześnie rosnącą 

potrzebę posiadania i magazynowania rzeczy również w obrębie projektowanych 

obiektów. Wpływa to na jakość kreowanej przestrzeni wspólnej, w której jeżeli zostanie 

przewidziane miejsce np. na drewno, sprzęt rekreacyjny, grille, nie będzie koniecz-

ności pozostawiania takich elementów w obrębie granicy, a przestrzeń do życia nie 

stanie się przestrzenią do przechowywania. 

Istotnym ze względów estetycznych aspektem przechowywanie jest lokalizowanie 

śmieci w strefie wejściowej. Dla obszarów z ogrodzeniami jako integralną częścią 

projektu można zauważyć pewne zróżnicowanie w ich umieszczeniu, ale wszystkie 

znajdują się w linii ogrodzenia, niekiedy do tych celów budowane są małe wiaty. 

Natomiast w Poznaniu, gdzie ogrodzenia były opcjonalne i indywidualnie budowane, 

widoczna jest bardzo różna ich lokalizacja, bez poszukiwania przez mieszkańców ładu 

przestrzennego w tym zakresie. 

 
Rysunek 7. Przykładowe elementy dodające funkcję [opracowanie własne] 

Dodawane są także inne działania funkcjonalne, które nie tworzą jednego kierunku 

działań, ale wyróżniają się w przestrzeni jako dodanie nowej, niezaprojektowanej 

wcześniej, brakującej funkcji (rys. 7). Są to takie działania, jak montaż anten, paneli 

fotowoltaicznych, jednostek zewnętrznych klimatyzacji, ale też mebli ogrodowych, 

ławek, trampolin, budowa altan, garaży, czy nawet wieszanie reklam. Działania takie 

można potraktować jako wskazówki warte inkorporacji w przestrzeniach do życia. 

Niektóre działania pokazują braki funkcjonalne i potencjał ich ujednolicenia, który 

jest szczególnie widoczny w powtarzalnych elewacjach. Indywidualnie montowane 

anteny i jednostki klimatyzacji pozostawiają swobodę użytkownikom, ale znacząco 

wpływają na wygląd przestrzeni, szczególnie kiedy posiadają bardzo różnorodne 

formy i lokalizacje. Pokazuje się tutaj potrzeba utrzymania porządku przestrzeni, nawet 

jeżeli dostawcy są różnorodni, przewidywanie miejsca do montażu tego typu sprzętów 

jest bardzo istotne w architekturze osiedli domów jednorodzinnych. W przeciwieństwie 

np. osiedli domów wielorodzinnych, nie są to urządzenia ukryte wysoko, ale pozo-

stające w ciągłym kontakcie z przechodniami.  

Pojawiająca się konieczność montażu klimatyzacji wskazuje na próbę radzenia 

sobie z klimatem wewnątrz budynku. Prawdopodobnie albo należałoby uwzględnić 
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tego typu rozwiązania w projektowanych obiektach, co podraża koszty budowy i użyt-

kowania, albo rozwiązywać tego typu problemy w sposób pasywny. 

Bardzo istotne pozostają dodatkowo budowane altany, garaże trejaże. To, co zostało 

zaobserwowane na osiedlu w Poznaniu to powtarzalne formy tego typu struktur, 

wskazujące na możliwe ich uwzględnienie na etapie budowy konkretnego domu 

z klientem. Natomiast w Toruniu widoczna była szczególna różnorodność ich form 

i lokalizacji. Widoczna funkcja, miejsce do siedzenia lub przechowywania, jest warta 

uwzględnienia przy obiektach jednorodzinnych. 

Altany, ale także wspominane wcześniej numery domów, tabliczki firm ochroniar-

skich, czy też anteny, są integralną częścią architektury. Tak samo jak rozmieszczenie 

okien, drzwi, wpływa na wygląd otaczającej przestrzeni i jakość miejsca. Można je 

zaprojektować bądź uwzględnić wspólne obszary ich umiejscawiania. W przeciwnym 

wypadku stają się przypadkowymi elementami, które pokazują potrzeby i upodobania 

jednostek, ale pomijają integralność zespołu architektonicznego. 

 
Rysunek 8. Przykładowe elementy dopasowane funkcjonalnie [opracowanie własne] 

Odmienną formą indywidualizacji funkcjonalnej jest dopasowanie funkcjonalne 

(rys. 8). Nie jest to tworzenie nowych elementów w architekturze, ale przekształcanie 

istniejących tak, aby dopasować powtarzalny moduł do jednostki. Pojawia się to 

w Toruniu i Poznaniu. Kilkanaście z badanych obiektów posiadało przebudowane 

wejścia, dodatkowe lub zabudowane okna. Krótki czas istnienia realizacji, a także pewna 

powtarzalność wśród przekształceń sugeruje, że są to zmiany dokonane na etapie 

budowy domu, a więc uzgodnione z projektantem, deweloperem i wykonane na życzenie 

klienta. Ponadto na stronie osiedla w Poznaniu można znaleźć informacje o możli-

wości dostosowania do siebie projektu w wybranych aspektach funkcjonalnych np. 

wybór pomiędzy dodatkowym pokojem a garażem. Te rozwiązania tworzą spójną 

architekturę, zależną od projektanta, ograniczają indywidualne przebudowy, ale także 

pozwalają na dostosowanie bardzo powtarzalnego modułu do jednostki. W ten sposób 

wśród kilkudziesięciu rodzin, które zamieszkają identyczne domy pojawia się 

możliwość jednocześnie indywidualność i integralności założeń architektonicznych. 
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Rysunek 9. Przykładowe manifestacje [opracowanie własne] 

Ostatnim typem działań, nieczęsto spotykanym, ale wyróżniającym się w prze-

strzeni jest manifestacja przekonań. Może to dotyczyć przekonań politycznych, 

kulturowych, religijnych. Własny dom jest miejscem na swobodne wyrażanie swojego 

Ja. Granicy prywatnego i publicznego jest darmowym i łatwym miejscem propago-

wania własnych idei, wyobrażeń. Jest to unikatowe, jednostkowe działanie o silnym 

wyrazie i wpływie na otoczenie. Architektura pozostaje jednak w tym wypadku tylko 

nośnikiem Ja mieszkańca. Jednocześnie skala zjawiska pokazuje społeczność, w której 

silne przekonania i ich manifestacje są marginalne. 

7. Kontrola 

Manifestacje Ja, czyli potrzeb, pragnień, upodobań mieszkańców widoczne są we 

wszystkich opisanych działaniach. Każdy element mający na celu indywidualizację 

miejsca pokazuje użytkownika i jego unikatowość. Jednocześnie rodzaje, skala 

i typologia poszczególnych działań daje obraz współczesnego społeczeństwa o wyraź-

nych kierunkach indywidualizacji. Dominującą rolę przyjmuje tutaj teren wejściowy 

i ogrodzenia, a także liczne, mimo że nie tak ekstensywne, przekształcenia elewacji. 

Ogółem działania skupiają się wokół estetycznych preferencji, chęci wyróżnienia 

miejsca własnego nawet niedużymi działaniami. Funkcjonalnie kluczowe stają się roz-

wiązania, które zostały pominięte w realizacjach osiedli typowych, dotyczące głównie 

ochrony i dodania innych funkcji. Daje to obraz potrzeb, które warto uwzględnić 

w procesie projektowym. Czy oznacza to jednak, że w obliczu tak licznych indywidua-

lizacji kluczowy jest większy wpływ architekta? 

Stopień kontroli nad wpływem, który mieszkańcy mają na kształtowanie miejsca 

zależny jest od architekta. Analizowane przykłady pokazują przestrzeń, w której Ja 

użytkownika ma szansę na manifestację. A. Aravena, laureat nagrody Pritzkera z 2016 

roku [11], w projekcie Half a House stworzył przestrzeń, w której działalność archi-

tekta jest równoznaczna z indywidualną działalnością mieszkańca. Stworzył on osiedle, 

w którym zaprojektował tylko połowę każdego domu, pozostawiając drugą połowę do 

późniejszej budowy przez mieszkańca. Ten doceniany współcześnie projekt przesuwa 

granice między twórcą a użytkownikiem. Opisane działania indywidualizacyjne są 

więc w takim samym stopniu punktem wyjściowym dla większej kontroli nad zaobser-

wowanymi działaniami, jak i umożliwienia większej swobody manifestacji unikato-

wych aspektów trzeciej skóry dla każdego z mieszkańców. Świadome projektowanie 
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tych procesów może pozwolić na budowanie społeczności akceptujących odmienność 

i wartościowość każdego Ja, będącego częścią wspólnoty. 

Wśród powtarzalnych domów osiedli jednorodzinnych wyłania się obraz społe-

czeństwa, które w spełnieniu marzeń o posiadaniu własnego domu decyduje się na 

rozwiązania typowe i powtarzalne, jednocześnie ciągle poszukując swojej indywi-

dualności. Architektura może z tym walczyć, próbując kontrolować różnorodność Ja 

mieszkańców, pozostawać obojętną na te działania lub inkorporować indywidualizację 

jako cenne narzędzie projektowe. 
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Proces indywidualizacji powtarzalnych przestrzeni zespołów domów 

jednorodzinnych na granicy prywatnego i publicznego 

Streszczenie 
Integralną częścią otaczającej nas przestrzeni jest proces indywidualizacji miejsca przez użytkowników. 

O architekturze decyduje tym samym nie tylko projektant, ale od niego zależy, w jakim stopniu uwzględni 

przyszłe działania mieszkańców. W tym celu badaniu zostają poddane działania indywidualizacyjne na 

granicy pomiędzy prywatnym a publicznym w obiektach mieszkaniowych jednorodzinnych w Polsce. 
Szczególnym rodzajem takich przestrzeni są osiedla typowe. Każde z przekształceń miejsca staje się tutaj 

bardziej widoczne ze względu na porównywalną architekturę. Wyodrębnione zostają w nich sposoby 

działania użytkowników poddane następnie kategoryzacji. Pozwala to na rozpoznanie najczęściej persona-

lizowanych, zmienianych elementów architektury mieszkaniowej jednorodzinnej, a także wyróżnienie 
sposobów i celów ich przekształcania. Badanie co dzieje się z przestrzenią, w której żyjemy po tym jak 

zostanie ona oddana do użytkowania może pozwolić projektować lepsze miejsca do życia. Świadomość 

zachodzących procesów i stopień ich uwzględnienia już na etapie projektowania zależny jest od architekta. 

Może tym samym stać się szczególnie istotny dla projektowania obiektów o repetytywnym charakterze. 
Słowa kluczowe: architektura współczesna, indywidualizacja, manifestacja jednostki, osiedla jednorodzinne 
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Process of individualisation of repetitive single family housing estates  

on the border between public and private 

Abstract  

Intrinsic part of the surrounding world is a process of individualisation of space by its users. Architecture is 

defined not only by an architect but one can decide to which degree it is desirable to incorporate actions of 
inhabitants. Therefore process of individualisation of space in Poland on the border between public and 

private is researched. Specific type of those spaces are typical housing estates. Each individualization of 

space is clearly visible there due to repetitivity of architecture. Ways of incorporating individuality are 

extracted and then categorized. This allows to define most common facets changed, as well as actions and 
reasons for doing that. Analysis of what happens to architecture after it started being inhabited can allow 

architects to design better places to live. Awareness of those processes and degree of their incorporation 

into design is dependent on an architect. Thus it can become crucial to designing repetitive architecture in 

particular. 
Keywords: contemporary architecture, individualization, manifestation of Self, single-family housing 
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Wybrane aktywności osób starszych  

w polskim społeczeństwie w XXI wieku 

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. 

Benjamin Franklin  

1. Wprowadzenie  

Populacja osób starszych w Polsce liczy ponad 9,5 mln osób i będzie się zwiększać, 

głównie ze względu na proces starzenia się społeczeństwa polskiego, który jest wyni-

kiem zarówno procesów demograficznych, jak też wzrostu poziomu życia, poprawy 

jakości opieki medycznej, zmian w stylu życia i wielu innych czynników, w tym 

wzrostu aktywności tego pokolenia w różnych obszarach działalności. Celem prezento-

wanego opracowania jest próba prezentacji wybranych aktywności polskich seniorów 

na podstawie badań wtórnych, analizy danych statystycznych (danych kompilacyjnych) 

i własnych obserwacji autorki uczestniczącej na co dzień w życiu tego środowiska, 

która od ponad 12 lat jest Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwer-

sytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Inspiracją 

do napisania niniejszej pracy była aktywność słuchaczy UTW i chęć pokazania 

różnych obszarów aktywności osób starszych, różnorodności jej form i przejawów, jej 

uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych, a także zaangażowania 

osób starszych, które dążą do samorealizacji się w różnych obszarach życia. Zacho-

dzące przemiany w życiu, świadomości i aktywności osób starszych są przejawem 

i skutkiem zmian cywilizacyjnych zachodzących w polskim społeczeństwie XXI wieku.  

Zgodnie z definicją „Słownika języka polskiego” słowo „aktywny” oznacza: przeja-

wiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś [1]. Patrząc na populację osób 

starszych, można zaobserwować jej niejednorodność. Są w niej zarówno osoby bardzo 

aktywne, jak i bierne, tak jak zresztą w całym społeczeństwie. W tej pierwszej grupie 

wyróżniają się osoby hiperaktywne, które swoim zachowaniem i działaniami pokazują, 

że to nie wiek jest ograniczeniem, ale stan świadomości, chęci działania. To osoby, 

które inicjują nowe działania, motywują innych do aktywności – nie tylko swoich 

rówieśników i pokazują, że tzw. „jesień życia” nie musi oznaczać rezygnacji z dotych-

czasowego aktywnego życia, a wręcz odwrotnie staje się czasem realizacji odłożonych 

marzeń, planów czy pasji [2].  

Teorie źródeł aktywności, które uchodzą za najważniejsze w psychologii współ-

czesnej, można podzielić na dwie zasadnicze grupy: teorie autogenne i heterogenne. 

Teorie autogenne lokalizują źródła aktywności człowieka w nim samym, w jego 

zasadniczej strukturze, w jego, jak niektórzy mówią, naturze. Teorie heterogenne wy-

prowadzają aktywność człowieka ze świata, którego cząstkę on stanowi. Teorie auto-

genne lokalizują źródła aktywności bądź w autonomicznej samoistnej psychice, bądź 

                                                                   
1 j.gorna@ujd.edu.pl, Katedra Badań Nad Edukacją, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Humani-

styczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. 

https://snauka.pl/hematologia-i-onkologia-doc-klukowska-ul-litewska.html
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w polu przeżyciowym, bądź w biopsychicznej strukturze człowieka. Heterogenne teorie 

źródeł aktywności lokalizują te źródła w otaczającym świecie, w świecie, którego 

cząstką jest człowiek [3].  

Każdy człowiek w ciągu swojego życia przejawia różnorodne formy aktywności. 

Według typologii Małgorzaty Halickiej i Jerzego Halickiego są one następujące: 

1. Rekreacyjno-hobbystyczna – udział w zajęciach sportowych, spacery, prace 

w ogródku lub na działce, zajmowanie się swoim hobby, wyjścia do teatru, kina 

czy na koncert; 

2. Receptywna – oglądanie telewizji, słuchanie radia, czytanie prasy, książek; 

3. Zorientowana publicznie – przejawiająca się w działalności społecznej, 

politycznej czy w związkach wyznaniowych; 

4. Integracyjna – udział w spotkaniach o charakterze edukacyjnym, naukowo-

szkoleniowym, towarzyskich, działalność charytatywna, pomocowo-usługowa; 

5. Inne aktywności, nieobejmujące wyżej wymienionych [4]. 

Poziom i rodzaje aktywności ludzi starszych zmieniają się z wiekiem. Są uwarun-

kowane czynnikami wewnętrznymi, takimi jak: płeć, wykształcenie, stan zdrowia, 

ukształtowane nawyki spędzania wolnego czasu, doświadczenia życiowe, jak i zew-

nętrznymi wynikającymi z sytuacji życiowej, sytuacji materialnej, miejsca zamieszkania, 

dostępności ofert zagospodarowania wolnego czasu, bezpieczeństwa publicznego, 

występujących barier architektonicznych, rozwoju i dostępności technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych [5]. 

2. Populacja osób starszych w Polsce  

W Polsce osób w wieku 60 lat i więcej było w roku 2019 ponad 9,5 mln i stanowiły 

one prawie 25% polskiego społeczeństwa. W ostatnich 30 latach udział osób starszych 

w ogólnej populacji wzrósł z 14,7% w roku 1989 do 24,9% w roku 2019. Osoby 

powyżej 80. roku życia stanowią około 17,5% osób starszych (powyżej 60. r.ż.) a naj-

liczniejszą grupę w tej populacji – prawie 1/3 – stanowią osoby w wieku 60-64 lat. 

W ciągu najbliższego dziesięciolecia będzie w Polsce wzrastała liczba i udział osób 

w wieku 60-79 lat w ogólnej liczbie ludności. W wiek ten będą bowiem wchodziły 

liczne grupy osób urodzonych w latach wyżu demograficznego z przełomu lat pięć-

dziesiątych i sześćdziesiątych. 

Z uwagi na fakt, że teraz w wiek emerytalny wchodzą roczniki największego wyżu 

demograficznego, nie występuje jeszcze w Polsce zjawisko podwójnego starzenia się 

społeczeństwa
2
 [6]. Z kolei w wiek późnej starości [7] będą wchodziły stosunkowo 

nieliczne grupy osób urodzonych w czasie drugiej wojny światowej. Dane statystyczne 

pokazują, jak szybko starzeje się polskie społeczeństwo, jak zmienia się struktura miesz-

kańców Polski i nie pozostawiają złudzeń, że ten trend może ulec odwróceniu [8].  

Do 2018 roku wzrastało przeciętne trwanie życia Polaków. W 2018 roku przeciętne 

trwanie życia mężczyzn wynosiło 73,8 lat, natomiast kobiet 81,6 lat [9]. Niestety trend 

ten został zatrzymany i zdaniem ekspertów jest to spowodowane niezdrowym trybem 

życia, złą dietą, brakiem ruchu i bez głębokich zmian w stylu życia nie można liczyć 

                                                                   
2 W demografii znana jest zasada: Mówi ona, że choć generalnie następuje procentowy wzrost ludności 
starszej, w jej ramach najszybciej rośnie odłam najstarszy. Szybciej od „młodych starych” (w wieku od 65 do 

74 lat) rośnie liczebność „starych starych” (75-84 lata), najszybciej zaś – zbiorowość „najstarszych starych” 

(85 lat i więcej); (przypis autorki). 
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na dalsze przedłużanie życia. Obok długości trwania życia, istotne znaczenie dla jakości 

życia ma trwanie życia w zdrowiu (czyli średnia liczba lat bez niepełnosprawności). 

Wyniki badań Eurostatu dotyczące 2018 roku wskazują, że w Polsce 65-letni męż-

czyzna ma przed sobą jeszcze około 15,8 lata życia, w tym 8,3 lat życia w zdrowiu, 

natomiast kobieta 8,6 lat w zdrowiu z pozostałych jej około 20,1 lat życia [10].  

Polskie społeczeństwo, podobnie jak inne społeczeństwa w krajach dobrobytu, 

starzeje się i to bardzo dynamicznie. Obecnym wyzwaniem zdrowia publicz-

nego jest więc „starzenie się w zdrowiu” (ang. healthy aging) – wspólne hasło 

WHO i Unii Europejskiej. Podstawowym wnioskiem płynącym z badań na 

temat promocji zdrowia dla osób starszych jest eksponowanie aktywności 

(intelektualnej, fizycznej, społecznej, rodzinnej), podtrzymywanie pracy zawo-

dowej i zainteresowań, utrzymywanie kontaktów rodzinnych i przyjacielskich, 

prowadzenie działalności społecznej, uprawianie gimnastyki i tańca oraz 

przestrzeganie zdrowej diety. Warunki dobrego starzenia się nie zależą tylko 

od seniorów: wpływ na jakość procesu starzenia się ma polityka społeczna 

i zdrowotna państwa oraz funkcjonowanie lokalnych i lokalnie usytuowanych 

instytucji publicznych [11].  

2.1. Stan zdrowia osób starszych  

Ważnym elementem wpływającym na aktywność osób starszych jest zdrowie. 

Zgodnie z wynikami Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) 

25,7% osób starszych, czyli w wieku 60 lat i więcej mieszkających w Polsce oceniło 

w 2018 roku swoje zdrowie jako „dobre” lub „bardzo dobre”. Przy czym lepiej oceniają 

swoje zdrowie mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 28,0% wobec 24,1%). Z kolei aż 

27,1% osób starszych uznało, że ich zdrowie jest „złe” lub nawet „bardzo złe”. Gorzej 

oceniały swoje zdrowie kobiety 28,0% wobec 25,6% mężczyzn [11]. Prawie jedna 

trzecia Polaków potrzebuje wiec stałej pomocy lub opieki medycznej. Zły stan zdrowia 

jest najważniejszym czynnikiem ograniczającym sprawność i samodzielność osób 

starszych, a co za tym idzie ich aktywność w różnych obszarach życia.  

2.2.  Sytuacja materialna osób starszych 

Kolejnym czynnikiem, stanowiącym o jakości życia osób starszych, jest sfera mate-

rialna. Jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną osób starszych i warunki bytu to w tym 

obszarze systematycznie z roku na rok następuje poprawa. Badania budżetów gospo-

darstw domowych w 2018 roku pokazują, że przeciętny miesięczny dochód rozporzą-

dzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych wyłącznie z osobami starszymi 

(w wieku 60 lat i więcej) w 2018 roku wyniósł 1970 zł . W gospodarstwach domowych 

osób w wieku 60 lat i więcej dominowały gospodarstwa 1 i 2-osobowe. Gospodarstwa 

domowe wyłącznie z osobami w wieku 60 lat i więcej utrzymywały się przede 

wszystkim z emerytur lub rent, które stanowiły 77,9% ich dochodów [11]. Przeciętne 

miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych wyłącznie z osobami 

starszymi w wieku 60 lat i więcej wyniosły 1501 zł. Oczywiście te dane nie pokazują, 

że duża część emerytów i rencistów nie osiąga takiego poziomu. W gospodarstwach 

domowych, w skład których wchodziły tylko osoby w wieku 60 lat i więcej w porów-

naniu z gospodarstwami domowymi osób młodszych, wystąpił wyższy udział wydatków 
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na 1 osobę na żywność i napoje bezalkoholowe (o 3,9 p. proc.), użytkowanie miesz-

kania lub domu i nośniki energii (o 4,7 p. proc.). 

Nasuwa się pytanie – jak sytuacja dochodowa wpływa na wybór aktywności osób 

starszych? Dane dotyczące wydatków gospodarstw domowych emerytów wskazują, że 

wydają oni średnio dużo więcej na zdrowie – 104,39 zł w porównaniu do przeciętnych 

miesięcznych wydatków krajowych – 59,42 zł, tj. o 75,7%. Zdecydowanie mniej 

wydaje przeciętny emeryt na edukację 1,43 zł wobec średniej krajowej – 12,31 zł, na 

restauracje i hotele 43,52 zł przy średniej krajowej 58,90 zł. Ponieważ populacja osób 

starszych jest zróżnicowana pod względem wieku, poziomu wykształcenia, stanu 

zdrowia, systemu wartości trudno stwierdzić, w jakim stopniu poziom dochodów rzutuje 

na aktywność osób starszych, gdyż jest on bardzo silnie skorelowany m.in. z poziomem 

wykształcenia czy miejscem zamieszkania.  

3. Wybrane aktywności osób starszych  

3.1.  Aktywność zawodowa  

Najczęściej osoby starsze postrzegane są przez pryzmat zakończonej aktywności 

zawodowej. Aktywność ta kończy się w momencie uzyskania prawa do emerytury lub 

renty ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia, związanego ze starzeniem się, 

chorobami zawodowymi czy wypadkami przy pracy. Z badań Aktywności Ekonomicz-

nej Ludności (BAEL) wynika, że w 2018 roku ludność aktywna zawodowo w wieku 

60 lat i więcej liczyła 1282 tys. osób, z tego 1251 tys. to osoby pracujące (tj. 97,6%). 

Osoby aktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej stanowiły 7,5% ogółu aktywnych 

zawodowo. Wśród aktywnych zawodowo przeważali mężczyźni – 857 tys. (tj. 66,8%), 

co oczywiście jest wynikiem późniejszego przechodzenia na emeryturę, ale też jest 

charakterystyczne dla wszystkich grup wiekowych. Współczynnik aktywności zawo-

dowej dla tej grupy osób wyniósł 14,0%, a wskaźnik zatrudnienia ukształtował się na 

poziomie 13,7%. Biernych zawodowo jest natomiast 86,0% ogółu ludności w wieku 

60 lat i więcej. Główną przyczyną bierności była emerytura, którą wskazało aż 6886 

tys. osób. Drugą istotną przyczyną bierności była choroba lub niepełnosprawność [11]. 

Statystyki nie pokazują, jaki procent osób będących na emeryturze – głównie kobiet – 

opiekuje się wnukami lub osobami starszymi w rodzinie wobec braku miejsc w przed-

szkolach czy domach opieki – co uniemożliwia im podjęcie pracy zarobkowej. Nie 

można też nie dostrzegać faktu, że wiele osób otrzymujących emeryturę lub inne świad-

czenie (zasiłek przedemerytalny czy rentę) pracuje w tzw. „szarej strefie”. Mając 

zapewnioną z tytułu tych świadczeń opiekę zdrowotną „dorabiają” do emerytury bez 

oficjalnych umów o pracę. Warto jeszcze nadmienić, że osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, pomimo oficjalnego przejścia na emeryturę bardzo często nadal aktywnie 

pracują bądź współuczestniczą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Generalnie 

aktywność zawodowa osób w wieku poprodukcyjnym należy w Polsce do najniższych 

w Unii Europejskiej i jej zwiększenie jest w obecnej sytuacji na rynku pracy jednym 

z wyzwań, jakie stoją przed polityką społeczną i gospodarczą naszego kraju. Brak 

elastycznych form zatrudnienia, obawa pracodawców przed wzrostem kosztów zatrud-

nienia związanych z ewentualnymi zwolnieniami lekarskimi starszych pracowników, 

stereotypy dotyczące starszych osób jako mniej kompetentnych i mniej chętnych do 

uczenia się nowych rzeczy nie sprzyjają poszukiwaniu nowych pracowników wśród 

osób starszych czy przedłużania im zatrudnienia. Doświadczenie emerytowanych 
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inżynierów, lekarzy, ekonomistów, nauczycieli jest za rzadko wykorzystywane, choć 

przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym osobom (tzw. mentoring) mogłoby 

być kolejnym etapem aktywności zawodowej, w której osoby starsze doskonale by 

sobie poradziły. Praca stanowiąca kontynuację zatrudnienia zawodowego w zmniej-

szonym wymiarze godzin i na stanowiskach odpowiadających możliwościom psycho-

fizycznym danej osoby – dla ludzi lubiących swoją pracę zawodową jest formą aktyw-

ności najbardziej pożądaną. Przynosi dochód, daje poczucie społecznej użyteczności, 

organizuje dzień i życie. Natomiast praca zawodowa nie we własnym zawodzie, lecz 

w zawodzie dodatkowo opanowanym – łatwiejsza lub bardziej prestiżowa jest dobrym 

rozwiązaniem dla osób, które swoją dotychczasową pracę zawodową oceniały jako 

zbyt uciążliwą, szkodliwą dla zdrowia lub mało prestiżową. 

3.2.  Aktywność społeczna i obywatelska  

Głównym obszarem aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych są Gminne 

i Miejskie Rady Seniorów, które są podmiotami o charakterze konsultacyjnym, 

doradczym i inicjatywnym działającymi na obszarze jednostek samorządu terytorial-

nego. Głównym celem ich działania jest integracja, wspieranie i reprezentowanie śro-

dowisk seniorów poprzez współpracę z władzami gminy czy miasta, przedstawianie 

propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie 

wniosków służących rozwojowi działalności samorządu terytorialnego na rzecz senio-

rów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form 

aktywności seniorów, działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi 

społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach 

osób starszych. Członkowie rad seniorów pełnią swoje funkcje społecznie. Rady 

seniorów składają się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów 

działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku. 

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że na dzień 

31 grudnia 2018 roku w Polsce działało 338 gminnych rad seniorów. Mając na uwadze 

ogólną liczbę gmin w Polsce (2478 gmin), liczba 338 stanowi 13,64% wszystkich 

polskich gmin [11]. Seniorzy działają też oczywiście w różnych organizacjach poza-

rządowych, związkach emerytów i rencistów, w stowarzyszeniach i fundacjach. 

W 2018 roku na terenie Polski aktywnie działało 88,1 tys. zarejestrowanych organizacji 

non-profit (tj. mających osobowość prawną stowarzyszeń i podobnych organizacji spo-

łecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji samorządu 

gospodarczego i zawodowego). Wśród nich najliczniejszą grupą były stowarzyszenia 

i podobne organizacje społeczne (69,1 tys.; 78,4%), a następnie fundacje (14,5 tys.; 

16,5%) [12]. Efektem trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego 

w Polsce było pierwsze inauguracyjne posiedzenie Ogólnopolskiego Parlamentu 

Seniorów (OPS), które odbyło się w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

1 października 2015 roku. Utworzenie OPS było również jednocześnie wypełnieniem 

rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę 

państwa wobec osób starszych. Obywatelski Parlament Seniorów to apolityczne, 

neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, 

reprezentujące interesy ponad 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą 
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aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatel-

skiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu 

z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów. 

W roku 2016 wybrani zostali delegaci OPS oraz ukształtowane organy OPS na drugą 

trzyletnią kadencję 2016-2019. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa 

osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania 

kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia 

publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów. Delegatami OPS są 

przedstawiciele wszystkich środowisk senioralnych w Polsce, w szczególności Uni-

wersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

oraz gminnych rad seniorów. Wśród delegatów OPS są ponadto osoby reprezentujące 

bardzo liczne inne organizacje senioralne o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym [13]. 

Drugim ważnym wydarzeniem dla środowiska senioralnego są Kongresy: UTW (do tej 

pory odbyły się trzy zorganizowane przez Ogólnopolskie Porozumienie UTW (w roku 

2012, 2015, 2018). Od 2012 roku w Katowicach odbywa się corocznie Kongres Oby-

watel Senior, który jest nie tylko okazją do spotkania seniorów i wspólnej zabawy, ale 

jest też miejscem debat poświęconym prawom, problemom i sprawom interesujących 

seniorów. Regionalnych i lokalnych Dni Seniora, Senioralii i innych imprez skierowa-

nych do seniorów jest z roku na rok coraz więcej i coraz chętniej uczestniczą w nich ci, 

do których są kierowane, czyli sami seniorzy. Są oni aktywnymi uczestnikami takich 

przedsięwzięć, ale rzadziej sami je inicjują czy organizują. Niestety, odsetek osób 

działających w ramach wolontariatu wśród osób starszych jest niższy niż w innych 

grupach wiekowych, bo wynosi tylko około 8% w grupie 55-64 lat i 7% w grupie 65 

lat i więcej [14]. Odsetek wolontariuszy w stowarzyszeniach i podobnych organizacjach 

społecznych wśród mieszkańców Polski jest jeszcze niższy i wyniósł odpowiednio 3% 

w grupie 55-64 lat i 4% w grupie 65 i więcej lat. Jakie są tego przyczyny? – trudno 

jednoznacznie określić. Może to być zarówno brak tradycji w tym pokoleniu działal-

ności obywatelskiej, zniechęcenie przymusowymi w okresie młodości czynami spo-

łecznymi, a może też fakt, że działalność wielu organizacji non profit ukierunko-

wanych jest na pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, Jeżeli chodzi o tzw. 

aktywność obywatelską to Polacy plasują się niestety na końcu rankingu takiej aktyw-

ności wśród Europejczyków. A przecież taka aktywność nie daje wprawdzie żadnych 

korzyści materialnych, ale może dać satysfakcję z pełnienia przyjętych zadań, poczucie 

społecznej przydatności, szacunek otoczenia i możliwość poznania nowych osób. 

3.3.  Aktywność edukacyjna 

Edukacja nie tylko osób starszych może odbywać się w ramach edukacji formalnej, 

edukacji pozaformalnej lub edukacji nieformalnej tj. uczenia nieodbywającego się 

w sposób zorganizowany czy usystematyzowany. Aktywność edukacyjna osób starszych 

w ramach kształcenia ustawicznego w systemie oświaty jest na bardzo niskim pozio-

mie, bo dane za rok szkolny 2018/19 dotyczące uczestników (KKZ) realizowanych 

w jednostkach systemu oświaty wykazują, że skorzystało z nich 787 osób w wieku 61-

65 lat, 310 osób w wieku 66-70 lat oraz 116 osób od 71. do 90. roku życia. Razem jest 

to 1213 osób w wieku 61-90 lat. Stanowiło to 1,6% wszystkich korzystających z kursów 

kształcenia zawodowego w systemie oświaty [10]. 



 

Joanna Górna 
 

46 
 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że obecnie w Polsce nie ma żadnych ograniczeń 

wiekowych, jeśli chodzi o studiowanie na uczelniach publicznych. Przykładem, że to 

nie wiek ogranicza możliwość studiowania jest Pan Marek Teleszyński, który w 2005 

roku najpierw został słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 

im. Jana Długosza-UJD) a w wieku 76 lat – w 2018 roku odebrał dyplom magistra 

sztuki. Tym samym został najstarszym absolwentem tej uczelni [15]. Co roku kilkoro 

słuchaczy UTW przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza 

studiuje filozofię, malarstwo na UJD. To dowód, że kreatywnym można być w każdym 

wieku i pozytywny sygnał dla innych seniorów – nie tylko na częstochowskim UTW. 

Jednym z celów UE jest osiągnięcie do 2020 roku upowszechnienia uczestnictwa 

dorosłych w wieku 25-64 lat w kształceniu i szkoleniu co najmniej na poziomie 15%. 

Tymczasem wyniki badań wykazują i na mniejsze wartości na poziomie UE oraz mały 

odsetek dorosłych w Polsce uczestniczących w kształceniu i szkoleniu. W 2018 roku 

uczestnictwo to w UE wynosiło 11,2% (razem w edukacji formalnej i pozaformalnej). 

W Polsce wynosiło ono 5,7%. W dostępnej w bazie Eurostat kategorii wiekowej 55-74 

lata uczestnictwo to jest wyraźnie niższe. W UE wynosiło w 2018 roku 5,0% (kobiety – 

5,8%, mężczyźni – 4,0%). W Polsce było jeszcze niższe i wynosiło odpowiednio 1,6% 

(kobiety 1,9%, mężczyźni 1,2%). W najstarszej kategorii tj. 65-74 lata, uczestnictwo to 

wyniosło w UE w 2018 roku 3,1% (kobiety 3,8%, mężczyźni 2,3%). W Polsce 

wyniosło w 2018 roku 1,2% (kobiety 1,4%, mężczyźni 0,8%). 

Prawidłowość wskazująca na znaczną przewagę uczestnictwa dorosłych w edukacji 

pozaformalnej jest widoczna szczególnie w przypadku osób starszych. W Unii 

Europejskiej 4,7% osób w wieku 55-74 lat uczestniczyło w edukacji pozaformalnej, 

a w Polsce tylko 1,6%. Według badania AES
3
 [16] 1,3% osób w wieku 55-64 lat 

uczestniczyło w UE w edukacji formalnej w okresie 12 miesięcy przed badaniem. 

W odniesieniu do Polski brak jest danych ze wzglądu na zbyt małą liczebność takich 

osób w próbie statystycznej. Tymczasem w edukacji pozaformalnej uczestniczyło aż 

32,4% obywateli UE i tylko 13.3% w Polsce [10]. Z dwóch najważniejszych badań 

europejskich dotyczących uczenia się dorosłych wynika, że jeśli osoby starsze uczest-

niczą w kształceniu i szkoleniu, zarówno w Polsce, jak i w UE, to przede wszystkim 

dotyczy to edukacji innej niż formalna. Edukacja pozaformalna osób starszych 

w Polsce kojarzy się najczęściej z Uniwersytetami Trzeciego Wieku.  

3.3.1. Uniwersytety Trzeciego Wieku  

W 2018 roku w Polsce działało 640 uniwersytetów trzeciego wieku, tj. podmiotów, 

których głównym celem jest działalność edukacyjna, integracja oraz aktywizacja osób 

starszych w celu poprawy jakości życia oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu 

społecznym. Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) działały na terenie wszystkich 

województw, z tego najwięcej 80 jednostek, położonych było na terenie województwa 

mazowieckiego. Polskie UTW posiadały zróżnicowaną formę organizacyjno-prawną, 

tj. działały w strukturze rozmaitych organizacji czy instytucji. Ponad 56% uniwersy-

tetów dla seniorów funkcjonowało w strukturze organizacji pozarządowych, w tym 

                                                                   
3 Badanie Edukacji Dorosłych ((Adult Education Survey – AES) jest jednym z badań ankietowych 

Europejskiego Urzędu Statystycznego – Eurostatu. Ostatnią edycję badania, reprezentatywną dla populacji 

Polaków w wieku 18-69 lat zrealizowano w I kwartale 2017); (przypis autorki). 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ksztalcenie-doroslych-2016,3,3.html
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44,7% było stowarzyszeniami założonymi wyłącznie w celu prowadzenia UTW. 

Ponadto, UTW działały również w strukturze uczelni – 21,5% oraz domów i ośrodków 

kultury – 17,7%. Zadaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest przede wszystkim 

organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej: organizowanie wykładów, 

seminariów, zajęć regularnych, w tym warsztatów, kursów, kół zainteresowań, a także 

działalność kulturalno-artystyczna i nierzadko działalność społeczna na rzecz potrze-

bujących. Słuchacze UTW mogą wiec zdobywać nową wiedzę, umiejętności i kompe-

tencje społeczne, brać udział w zajęciach rekreacyjnych, uczyć się języków obcych, 

nowych technologii informacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu, brać 

udział w życiu społecznym. Na niemal wszystkich uniwersytetach organizowane są 

wycieczki i oferowane zajęcia aktywizujące kulturalnie. Wśród najczęściej podejmo-

wanych form aktywności dominują wyjścia/wyjazdy do teatrów, opery i muzeów, ale 

też powstają tam teatry, kabarety, chóry czy zespoły wokalne. Uzdolnieni artystycznie 

seniorzy konfrontują swoje umiejętności i dokonania na artystycznych przeglądach 

i konkursach. Oprócz funkcji edukacyjnej UTW pełnią też bardzo ważną funkcję 

integracyjną. 

Spośród UTW, które wzięły udział w badaniu statystycznym, 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. Inną formą działalności UTW są imprezy 

kulturalno-artystyczne, które oferowało swoim słuchaczom 550 uniwersytetów. Najpo-

pularniejsze wśród nich były wyjazdy, wycieczki i rajdy turystyczne, które zorgani-

zowało 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), spo-

łeczności lokalnej (63,7%) oraz dzieci i młodzieży (52,3%). Uniwersytety Trzeciego 

Wieku zapraszały do współpracy lub zatrudniały osoby prowadzące wykłady i semi-

naria oraz zajęcia regularne. Pośród blisko 14 tys. wykładowców, najliczniejszą grupę 

stanowili nauczyciele akademiccy (bez lektorów i nauczycieli języków obcych) – 

ponad 4 tys. osób. Cześć kadry dydaktycznej (41,1%) pracowała na rzecz UTW nie-

odpłatnie. Największą grupę nieodpłatnie prowadzących zajęcia lub wykłady stanowili 

sami słuchacze (85,1%). 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 

(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 [10].  
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Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nawet w dynamicznej fazie rozwoju tych 

instytucji (w 2018 roku według danych GUS działało w Polsce 640 UTW) uczestniczy 

w ich zajęciach ponad 110 tysięcy osób (w 83% są to kobiety), z czego prawie 12% są 

to osoby do 60. roku życia. Tymczasem osób powyżej 60. roku życia jest już w Polsce 

prawie 9,5 mln.  

3.4.  Aktywność kulturalna  

Osoby starsze korzystają z różnorodnych form aktywności kulturalnej i artystycznej 

organizowanej przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, w tym UTW oraz 

szkoły artystyczne, a także innego typu organizacje i zrzeszenia, w tym chóry, orkiestry, 

zespoły muzyczne. Instytucje kultury realizują projekty przygotowane z myślą o senio-

rach lub ogólnodostępne, w których uczestniczy liczne grono osób starszych. Przy 

realizacji działań senioralnych placówki kultury współpracują zarówno ze stowarzy-

szeniami zrzeszającymi seniorów, instytucjami opiekuńczymi, lokalnymi samorządami 

i administracją państwową. Gmachy instytucji są dostosowywane do potrzeb osób 

o specjalnych potrzebach. Zgodnie z danymi GUS opublikowanymi w 2018 roku osoby 

starsze biorą aktywny udział w formach działalności kulturalnej organizowanych przez 

centra kultury, domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice, choć należy zauważyć, że 

najczęściej wybierane formy takiej aktywności związane są często z miejscem 

zamieszkania i dostępną lokalnie ofertą kulturalną (w tym kontekście duże różnice 

występują szczególnie między ofertą w miastach i na wsi). Mieszkańcy wsi, będący 

w wieku 50+, włączają się w inne rodzaje działań kulturalnych i społecznych niż 

mieszkańcy miast. Mieszkańcy miast, zwłaszcza większych, częściej angażują się 

w działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz w wolontariat, natomiast miesz-

kańcy wsi decydują się m.in. na członkostwo w kołach gospodyń wiejskich oraz 

w zespołach ludowych [10] . 

Z danych GUS wynika również, iż aktywny udział osób w wieku 60 lat lub więcej 

odnotowano w ramach działalności różnorodnych kół zainteresowań, klubów i sekcji 

w instytucjach kultury. Osoby starsze stanowiły prawie 1/3 uczestników tych stałych 

form działalności (31,8%). Osoby starsze korzystały z kursów oferowanych przez 

instytucje kultury i stanowiły 18,2% absolwentów kursów. Wśród uczestników zajęć 

kół gospodyń osoby w wieku 60 lat lub więcej stanowiły 54,5%, a wśród osób biorą-

cych udział w spotkaniach dyskusyjnych klubów filmowych stanowiły one 31,7%. 

Wśród uczestników zajęć informatycznych, członków kół literackich prawie 1/3 

uczestników to były osoby powyżej 60. roku życia. Seniorzy są również aktywnymi 

użytkownikami bibliotek i stanowią ponad 14% ogółu wszystkich czytelników. Rów-

nież wieloletnie doświadczenia Instytutu Książki, prowadzącego m.in. od 2007 roku 

program Dyskusyjne Kluby Książki, pokazują, iż aktywność czytelnicza seniorów jest 

duża – wśród obecnie działających w Polsce 1 133 klubów dla dorosłych, ok. 37% 

klubowiczów to osoby powyżej 60. roku życia.  

Najbardziej aktywni seniorzy wybierają różne formy spędzania czasu, które szcze-

gólnie wyróżniają ich na tle osób mniej aktywnych: korzystanie z komputera, Inter-

netu, uczestnictwo w kulturze (chodzenie do kina, teatru, opery, muzeów, galerii, na 

koncerty), uprawianie sportu, podróżowanie po kraju, po Europie i świecie, a także 

dokształcanie się, uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, nauka języków obcych. 
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Osoby starsze mają szeroki wachlarz możliwości uczestnictwa w życiu kultural-

nym. Uczelnie artystyczne prowadzą liczne, cykliczne działania kierowane do osób 

starszych i proponują różnorodną ofertę, prowadzą stałą współpracę z Uniwersytetami 

Trzeciego Wieku i Klubami Seniora. W ramach współpracy uczelnie umożliwiają 

bezpłatny udział w spektaklach i pokazach prac studentów. Słuchacze Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku regularnie korzystają również z bogatej bezpłatnej oferty koncertowej 

Uczelni, zarówno w ramach wizyt grupowych, jak i indywidualnych. Uczelnie muzyczne 

organizują koncerty kameralne i symfoniczne, spotkania z wybitnymi postaciami 

świata muzycznego [10].  

3.5.  Aktywność sportowo-rekreacyjna 

Współczesny senior jest coraz bardziej świadomy jak ważną rolę w życiu spełnia 

aktywność ruchowa, która jest uprawiana dzisiaj już niezależnie od wieku bądź też 

występującej choroby. Jest to wynik zarówno ciągłej promocji oraz praktycznego orga-

nizowania zajęć propagujących prozdrowotny tryb życia, jak również coraz większej 

świadomości społeczeństwa, iż rekreacyjne ćwiczenia fizyczne poprawiają jakość 

życia, sprzyjają zdrowiu i pozwalają dłużej „cieszyć się życiem”. Zajęcia sportowe, 

rekreacyjne, fizjoterapia czy rehabilitacja dla osób starszych są dzisiaj stałym, podsta-

wowym elementem programu działania wszystkich instytucji. Najchętniej podejmo-

waną formą ćwiczeń są gimnastyka, joga, pilates, nordic walking, zajęcia fitness, 

zumba, aerobik, tenis stołowy, pływanie, taniec i inne. 

Od 12 lat Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach zaprasza na Międzynarodową 

Olimpiadę Sportową UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”. 

Co roku w maju w wiosce olimpijskiej Seniorów w Łazach, miasteczku położonym na 

Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, zapalany jest znicz olimpijski. W 2018 roku, 

w dziesiątej edycji Olimpiady udział wzięło prawie 1100 zawodników reprezentują-

cych 68 organizacji senioralnych z całej Polski i zagranicy. Zmagania uczestników 

obserwowało około 2000 kibiców. Seniorzy zjeżdżają do Łaz, by zdobywać medale 

w dziesięciu dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka, strzelectwo, tenis stołowy, szachy, 

przełaje rowerowe, brydż, kajakarstwo – w podziale na płeć i grupy wiekowe 50+, 

60+, 70+ i 80+ [17]. 

Z danych statystycznych wiadomo, że Polacy nie należą do najaktywniejszych 

ruchowo narodów. Brak tradycji, promocji zdrowego stylu życia, środków finanso-

wych, ale też dostępu do infrastruktury sportowej przyczyniły się do aktualnego stanu. 

Wiadomo już powszechnie, że ruch może zastąpić wiele leków, ale żaden lek nie 

zastąpi ruchu. Może więc korzystając z dobrych, sprawdzonych wzorców wprowadzić 

zachęty finansowe w postaci obniżenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od 

wielu lat zgłaszane są przez autorkę postulaty udostępnienia sal gimnastycznych 

w szkołach na prowadzenie bezpłatnych dla seniorów zajęć rekreacyjnych. Koszt 

dodatkowego wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia instruktorów czy nauczycieli 

będzie z pewnością zdecydowanie niższy wobec kosztów leczenia niesprawnych senio-

rów. Najprostsze rozwiązania są jednak najczęściej najtrudniejsze do wprowadzenia 

w życie. 
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3.6. Aktywność turystyczna 

W 2018 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki zrealizowało badanie pt. „Aktywność 

turystyczna osób starszych”. Z badań wynika, że częściej uczestniczą w wyjazdach 

osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej) mieszkające w mieście. Ponad 1/3 osób w tym 

wieku (38% badanych) nie odbyło żadnej podróży w ostatnich 12 miesiącach, a 36% 

ankietowanych odpowiedziało, że jej nie planuje. Najczęstszym powodem rezygnacji 

z podróży był zły stan zdrowia. Na tę przyczynę wskazało 40% osób, które nie odbyły 

podróży w ostatnim roku oraz 44% osób, które podróży nie planują. Wypoczynek 

i rekreacja są wskazywane jako główne cele wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych 

osób starszych. Odwiedzenie krewnych i znajomych to drugi wskazywany cel po 

rekreacji i wypoczynku (31%). W przypadku wyjazdów zagranicznych głównym celem 

jest zwiedzanie zabytków (55%) oraz poznanie historii, kultury i miejscowych zwy-

czajów (34%). Innymi aktywnościami, w których ankietowani najczęściej brali udział 

w trakcie wyjazdu, były imprezy turystyczne lub sportowo-rekreacyjne, a także kon-

certy muzyczne.  

Wśród osób powyżej 55. roku życia, najczęściej wymienianym rodzajem aktywności 

fizycznej były spokojne spacery, a także zwiedzanie zabytków oraz poznawanie kultury 

i historii odwiedzanego miejsca. Aktywny wypoczynek na łonie natury, jest najczęściej 

preferowany przez osoby w wieku 65-69 lat; zdobycie nowych umiejętności przez 

osoby w wieku 55-59 lat; natomiast sport/aktywność fizyczną przez osoby w wieku 

55-59 lat oraz 60-64 lat [18]. 

Większość wyjazdów krajowych organizowana była we własnym zakresie. 

Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów krajowych są nadal: polskie góry i morze. 

Ankietowani podróżowali najczęściej w obrębie województwa zamieszkania. Wyjazdy 

zagraniczne organizowane były przez biuro podróży (43%), jak i we własnym zakresie 

(42%). Najczęstszym kierunkiem wyjazdów zagranicznych były kraje europejskie (92% 

wyjazdów zagranicznych). Najczęściej odwiedzanymi krajami były Niemcy (14%), 

Grecja (10%), Włochy (9%) i Hiszpania (8%). Poza Europę zdecydowało się wyjechać 

8% osób starszych podróżujących za granicę. Respondenci najczęściej podróżowali po 

Polsce samochodem osobowym. W przypadku podróży za granicę badani najczęściej 

decydowali się na lot samolotem [10]. Osoby starsze także często wyjeżdżają w celach 

zdrowotnych, co ma związek z wiekiem i pogarszającym się stanem zdrowia. Stąd też 

kwitnie turystyka uzdrowiskowa. W ostatnich latach konkurencją dla polskich uzdro-

wisk stają się uzdrowiska ukraińskie, rumuńskie i białoruskie. 

Turystyka osób starszych zaczyna odgrywać coraz większą rolę na rynku turystycz-

nym. Ta grupa osób dysponująca stałym dochodem i wolnym czasem o coraz wyższym 

poziomie wykształcenia i różnorodnych preferencjach staje się ważnym i znaczącym 

segmentem odbiorców usług turystycznych. Dostrzegając zachodzące przemiany 

demograficzne, rynek turystyczny, a głównie oferenci usług turystycznych przygoto-

wują już dzisiaj odpowiednio urozmaiconą i bogatą ofertę skierowaną do tej grupy 

osób. Powstały już biura podróży organizujące wyjazdy dla osób 50+, a wiele biur 

i ośrodków turystycznych zabiega o starszych turystów zwłaszcza poza sezonem 

turystycznym, oferując atrakcyjne obniżki cen pobytu i dodatkowe atrakcje i zajęcia 

[19]. W Polsce na wzrost wyjazdów zagranicznych w grupie osób 50-59 lat i starszych 

miał niewątpliwie pozytywny wpływ program Europe Senior Tourism – nowatorski 

program w ramach programów socjalnych, zaproponowany przez rząd Hiszpanii 
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i wspierany przez Unię Europejską, którego celem jest zaktywizowanie mniej czynnej 

zawodowo grupy społecznej i zachęcenie do wyjazdów wakacyjnych do Hiszpanii 

w okresach poza wakacyjnym szczytem turystycznym. Zachętą do tego typu turystyki 

jest dofinansowanie przez Unię Europejską pakietów turystycznych dla każdego 

obywatela Unii pomiędzy 55. a 75. rokiem życia oraz osoby mu towarzyszącej [20]. 

To drugi program po programie Calypso, w którym europejscy seniorzy, w tym Polacy 

mogli wyjechać do Hiszpanii. Warunkiem było ukończenie 55. roku życia przez osobę 

uczestniczącą w programie [21]. W zwiększeniu udziału osób starszych w turystyce 

może pomóc zaadaptowanie do polskich warunków niektórych rozwiązań krajów euro-

pejskich, dotyczących zwłaszcza dofinansowania turystyki, takich jak np. wprowa-

dzenie bonów turystycznych
4
 [22] czy ulg podatkowych. Ważnym elementem podróży 

dla osób starszych jest poczucie bezpieczeństwa podczas wyjazdu, które zapewnia 

dobra organizacja, opieka pilota, rezydenta, możliwość otrzymania fachowej porady 

czy zapewnienie opieki medycznej podczas całej podróży. Wiele osób starszych 

i niepełnosprawnych nie może sobie pozwolić na wyjazd ze względu na brak środków 

finansowych. Rozwiązania umożliwiające sfinansowanie czy dofinansowanie wyjazdu 

osobom starszym mogą zwiększyć grono seniorów i osób niepełnosprawnych uczestni-

czących w turystyce. Ważne jest wiec przystosowanie obiektów turystycznych i rekre-

acyjnych także dla osób starszych i niepełnosprawnych, których w tej grupie wiekowej 

jest najwięcej [21]. 

3.7. Aktywność w Internecie i świecie technologii informacyjno-komunika-

cyjnych  

To obszar, w który osoby starsze wkraczają bardzo powoli, można rzec z oporami 

wynikającymi z braku wiedzy i umiejętności. Wg badania GUS 60% osób w wieku 

65+ nigdy nie korzystało z Internetu. Dodatkowo, aż 82% niekorzystających z sieci 

seniorów nie czuło potrzeby używania sieci, a 71% zadeklarowało jako przeszkodę 

brak umiejętności. Tylko 9% nie korzystało z Internetu z powodów ekonomicznych, 

dlatego też istotną rolę w przypadku osób starszych mają szkolenia i wszelkie działania 

propagujące korzystanie z Internetu oraz pokazujące korzyści z aktywności cyfrowej 

[23]. Internauci w wieku 65+ cenią sobie Internet jako medium ułatwiające dostęp do 

informacji, możliwość kontaktu z rodziną, opłacania rachunków czy załatwiania spraw 

urzędowych. Osoby starsze są coraz bardziej aktywnymi uczestnikami Facebooka, 

Instagrama i innych portali społecznościowych. Jeżeli już korzystają z Internetu oceniają 

pozytywnie jego wpływ na ich życie. Co ciekawe internauci w wieku 65+ nie mają 

żadnych kompleksów w kwestii umiejętności, że ich umiejętności korzystania z Inter-

netu i innych technologii cyfrowych są odpowiednie do ich potrzeb. Wydaje się nie-

zbędnym, zasadnym i przynoszącym korzyści całemu społeczeństwu stworzenie 

ogólnopolskiego programu edukacji seniorów w obszarze wykorzystania nowoczesnych 

technologii cyfrowych w życiu. Miejscem kształcenia seniorów mogłyby być działające 

dotychczas organizacje non-profit, UTW i instytucje publiczne. Wydaje się, że jednak 

                                                                   
4 Przykładem może być Francja, w której od 1971 roku działa Krajowa Agencja ds. bonów wakacyjnych 

(ANCV). W 2012 roku z bonów wakacyjnych w ramach turystyki socjalnej skorzystało ponad 210 tys. osób 
podczas ponad 1000 000 wakacyjnych dni, za ponad 23 mln euro. Obecnie bony są akceptowane przez ok. 

170 000 podmiotów turystycznych w tym sieci hoteli, biura podróży, linie lotnicze oraz muzea, instytucje 

kultury. Beneficjentami francuskiej turystyki socjalnej są m.in. emeryci i renciści. 
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najlepszym miejscem byłyby szkoły, które są zazwyczaj najbliżej miejsca zamieszkania, 

mają wyposażone pracownie komputerowe i kadrę, czyli nauczycieli informatyki. 

Wystarczyłaby dobra wola władz samorządowych i oczywiście niezbędne środki finan-

sowe na wynagrodzenie nauczycieli za dodatkowe zajęcia, ale z pewnością byłoby to 

o wiele tańsze i bardziej dostępne niż realizowane jednorazowo projekty, których 

koszty jednostkowe są bardzo wysokie. Przy takich rozwiązaniach to wnuczek mógłby 

odprowadzać dziadka do szkoły lub syn podwozić ojca na zajęcia. 

4. Wsparcie środowiskowe aktywności osób starszych 

Aktywności osób starszych mogą sprzyjać czynniki środowiskowe i społeczne. 

Światowa Organizacja Zdrowia zainicjowała w 2010 roku projekt Age-friendly Cities 

(Miasto przyjazne dla osób starszych) i utworzyła międzynarodową Sieć Miast i Gmin 

Przyjaznych Starzeniu (The WHO Global Age-friendly Cities and Communities 

Network). Sieć obecnie zrzesza 830 miast z 41 państw za całego świata [24]. Do sieci 

przystąpiło jak dotąd niewiele polskich miast. Wśród nich znalazły się Wrocław, Poznań, 

Opole, Gdynia, Ostrów Wielkopolski, Stargard. Sieć ma pomóc w przystosowaniu 

miejskiego środowiska w taki sposób, by seniorzy mogli pozostać aktywni i zdrowi. 

Środowisko fizyczne i społeczne w miastach i społecznościach ma ogromny wpływ na 

doświadczenie starzenia się i możliwości, jakie starzenie się daje. Ta inicjatywa ma na 

celu wspieranie globalnej społeczności, która wspólnie pracuje nad wizją świata przy-

jaznego osobom starszym. Świat przyjazny osobom starszym to miejsce, w którym 

ludzie i organizacje na całym świecie mogą dzielić się tym, co wiedzą i czego się uczą 

od innych [24]. Jednym z pierwszych działań podejmowanych przez polskie miasta 

było powołanie Miejskich Rad Seniorów czy wyróżnianie Miejsc Przyjaznych Senio-

rom, a także powoływanie Centrów Aktywności Seniora, podejmowanie takich akcji, 

jak: Kawiarenka dla Seniora czy Danie dla Seniora. 

Gdzie ludziom starszym żyje się najlepiej w Polsce? Na to pytanie spróbowali 

odpowiedzieć autorzy Raportu iKalkulator.pl: „Najlepsze miasta dla seniorów 2019”. 

To kompleksowy raport pokazujący możliwości, jakie konkretnie miasta – ujęte 

w raporcie – oferują najlepsze warunki życia osobom starszym. W opracowaniu brano 

pod uwagę dane GUS, policji, dotyczące dostępu do zieleni miejskiej, przestępczości 

czy średniej ceny mieszkania, a także informacje o cenach miesięcznych biletów 

komunikacji miejskiej, biletów do teatru czy kina ze stron poszczególnych miast. 

W raporcie uwzględniono takie kategorie, jak: komfort życia, aktywizacja seniorów, 

działania władz na rzecz seniorów i koszty życia. W zestawieniu wzięto pod uwagę 

tylko miasta będące stolicą województw. W 2019 roku Poznań, Kraków i Bydgoszcz 

okazały się najbardziej przyjaznymi miastami dla seniorów [25].  

Od wielu lat przyznawane są też przez organy samorządowe różnych szczebli 

certyfikaty „Miejsca przyjazne seniorom” promujące i doceniające zaangażowanie 

różnych instytucji i organizacji w tworzenie przyjaznej przestrzeni dla seniorów. To 

właśnie otoczenie oprócz stanu zdrowia i środków finansowych ma znaczący wpływ 

na stopień i rodzaj aktywności osób starszych 
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5. Podsumowanie 

Przedstawione powyżej rodzaje aktywności osób starszych nie wyczerpują wszyst-

kich form aktywności, którym się oddają z mniejszym czy większym zaangażowaniem 

seniorzy. Ich aktywność, zaangażowanie i udział w życiu społecznym zależy od wielu 

czynników: oczywiście przede wszystkim osobowościowych, ale też stanu zdrowia, 

dostępności, możliwości finansowych, poziomu wykształcenia czy środowiska za-

mieszkania. Człowiek starszy jest dzisiaj świadomy, że jego różne aktywności 

stanowią „eliksir młodości”, że wywierają wielki wpływ na dobrą formę psycho-

fizyczną, na wygląd, zachowanie, poczucie sensu życia. Podejmuje więc chętnie pracę 

nad sobą, uczy się i nabywa nowe umiejętności. Póki chce coś robić, odkrywać, 

angażować się w nowe działania póty czuje się pełnowartościowym członkiem 

społeczeństwa. Gdy rozpocznie się w życiu człowieka tendencja do zaprzestania starań 

o ożywienie i podtrzymywanie zaangażowania, człowiek stanie na progu nowego 

okresu: autentycznej starości – starczego regresu, psychofizycznego schyłku. Dlatego 

też ważne jest uświadamianie osób starszych w tym zakresie i stwarzanie warunków 

do samorealizacji się w różnych obszarach życia. 

Osoby starsze zaczynają odgrywać coraz większą rolę w społeczeństwie nie tylko 

z powodu zwiększającej się ich ilości, ale też posiadania stałych dochodów, wolnego 

czasu, stając się ważnym i znaczącym segmentem konsumentów. Tzw. „srebrna gospo-

darka” już dzisiaj odgrywa znaczącą rolę i ma coraz większy udział w gospodarce nie 

tylko w naszym kraju. Wobec zachodzących przemian demograficznych wszyscy 

decydenci, poczynając od władz państwowych do samorządowych, instytucje kultu-

ralne, placówki szkolne, przedsiębiorstwa, organizacje non profit – powinni przygoto-

wywać już dzisiaj odpowiednio urozmaiconą i bogatą ofertę skierowaną do osób 

starszych. Wskazane byłoby także przeprowadzenie szerokich badań dotyczących 

potrzeb seniorów w różnych obszarach życia i nadchodzący narodowy spis powszechny 

mógłby być okazją do ich przeprowadzenia. Dzisiaj można i należy się cieszyć, że 

słowo „senior” odzyskuje swoje pozytywne znaczenie oznaczające nie tylko starszy 

wiek, ale też doświadczenie i mądrość życiową, aktywność umysłową i fizyczną oraz 

pozytywny stosunek do świata i ludzi.  
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Wybrane aktywności osób starszych w polskim społeczeństwie w XXI wieku 

Streszczenie 

Przesłaniem tego artykułu jest przedstawienie wybranych aktywności osób starszych w różnych obszarach 

życia w XXI wieku. Na podstawie wieloletnich obserwacji środowiska seniorów autorka, która jest od 

ponad 10 lat Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrod-
niczym im. Jana Długosza w Częstochowie, wskazuje różnorodne formy i przejawy aktywności tej grupy 

osób. Sama, aktywnie uczestnicząc w różnych działaniach seniorów, ma możliwość obserwacji tego środo-

wiska, jego problemów i potrzeb. W artykule przedstawiona została w sposób przeglądowy działalność 
osób starszych w obszarze aktywności: zawodowej, społecznej, fizycznej, intelektualnej kulturalnej, arty-

stycznej i turystycznej. 

Słowa kluczowe: osoby starsze, aktywność 

Selected activities of senior citizens in the Polish society in the 21
st
 century 

Abstract 

The purpose of this article is to discuss selected activities of the elderly in various areas of life in the 21st 
century. Based on many years of observations of the seniors, the author, who has been the Head of the 

University of the Third Age at the Jan Długosz University of Humanities and Sciences in Częstochowa, 

Poland, indicates various forms and manifestations of the activities of this group of people. By actively 

participating in various activities of seniors, she has had the opportunity to observe this environment, its 
problems and needs. The article presents an overview of the activities of older people in the areas of 

professional, social, physical, intellectual, cultural, artistic and tourist activity. 

Keywords: elderly, seniors, social activities 
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Ekonomiczno-informatyczne uwarunkowania 

działalności samorządu terytorialnego w ramach 

koncepcji gospodarki opartej na informacji 

(na przykładzie Gminnego Centrum Informatycznego 

(GCI), Spółka z o.o. w Suchym Lesie) 

1. Wprowadzenie 

We współczesnej gospodarce, którą charakteryzuje globalizacja, występowanie 

różnych sytuacji kryzysowych, duża dynamika zjawisk gospodarczych, ostra konku-

rencja, wzrastająca rola czasu, orientacja na klienta, kreatywność, konieczność wpro-

wadzania innowacji i coraz większa złożoność procesu zarządzania oraz myślenie 

strategiczne szczególne znaczenie odgrywa informacja i technologia informacyjna. 

Przedsiębiorstwa częściej zaczynają sięgać do informacji i wiedzy jako czynników 

sukcesu działalności gospodarczej. W gospodarce rynkowej od przedsiębiorstwa 

oczekuje się sprawnego, nowoczesnego funkcjonowania zapewniającego utrzymanie 

płynności finansowej. Określenie strategii przedsiębiorstwa i jej realizacji zapewniającej 

sukces w warunkach dużej konkurencji w danej branży wywołuje duże zapotrzebo-

wanie w życiu gospodarczym przedsiębiorstw na analizę związaną z sytuacją mająt-

kową oraz finansową, wzrostu i pozycji finansowej firmy, wynikiem finansowym, 

a także informatycznych uwarunkowań wpływających na efektywność gospodarowania. 

Tytuł niniejszej publikacji jest w pełni zamierzony w celu uzyskania w kontekście 

omawianych zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządowych spółek kapi-

tałowych zarówno wymiaru społecznego, jak i ekonomicznego. Z praktyki funkcjono-

wania samorządowych spółek kapitałowych wynika, że tego rodzaju podmioty w swojej 

działalności spełniają ważne funkcje społeczne i gospodarcze. Przy czym funkcje spo-

łeczne są realizowane w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców Gminy w kierunku 

ich maksymalnego zaspokojenia. Natomiast funkcje ekonomiczne są realizowane 

w oparciu o rachunek ekonomiczny. Widać wyraźnie, że pojawia się bardzo często 

sprzeczność między ww. funkcjami.  

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy ekonomiczno-informatycznych uwa-

runkowań działalności samorządu terytorialnego w ramach koncepcji gospodarki opartej 

na informacji (na przykładzie Gminnego Centrum Informatycznego (GCI), Spółka 

z o.o. w Suchym Lesie).  
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Intencją autorów niniejszej publikacji jest również przedstawienie możliwości, 

jakie stwarzają nowoczesne technologie informacyjne w zakresie ich roli w kreowaniu 

wartości dodanej w gminnych spółkach samorządowych w kontekście ich rzeczywistego 

wykorzystywania dla poprawy efektywności poprzez świadczenie usług dotyczących 

obsługi informatycznej na rzecz innych jednostek samorządowych, podmiotów i społe-

czeństwa lokalnego oraz stosowania jednolitego systemu oceny, nadzoru sprawo-

wanego przez Gminny Samorząd Terytorialny. 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych spowodowanych przez globalną pandemię 

wymaga przedsiębiorczego i innowacyjnego podejścia, prowadzenia działań trudnych 

do naśladowania i stosowania innowacyjnych rozwiązań. Menadżerowie stają współ-

cześnie wobec nowych wyzwań, których charakterystyczną cechą są liczne zmiany 

w branży, sektorze i najbliższym otoczeniu spowodowane przez liczne kryzysy np. 

kryzys wynikający z globalnej pandemii. 

W czasach burzliwych – jak zauważa Peter F. Dracker [1] –  

trzeba tak zarządzać przedsiębiorstwem, by mogło wytrzymać nagłe ciosy 

i wykorzystywać nagłe nieoczekiwane szanse. Co oznacza, że w czasach 

burzliwych trzeba radzić sobie z problemami o zasadniczym znaczeniu i to 

radzić sobie dobrze. Zarządzanie w czasach burzliwych musi się zaczynać od 

dyskusji nad nowymi, odmiennymi wymaganiami w sferze podstawowych 

problemów przetrwania i sukcesów w istniejącym biznesie (…). W czasach 

burzliwych menadżerowie nie mogą zakładać, że dzień jutrzejszy będzie 

przedłużeniem dzisiejszego. Przeciwnie, muszą zarządzać z myślą o zmianach 

jako szansie i jako zagrożeniu.  

Punktem wyjścia dla naszych rozważań o problematyce społecznych oraz ekono-

micznych aspektów działalności samorządowych spółek kapitałowych jest przedsta-

wienie istoty i roli technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz pojęcia i zakresu 

działania samorządu gminnego w kontekście realizacji zadań własnych. 

2. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego, przedmiot i zakres działania 

Przestrzenią wielkich zmian zachodzących we współczesnym świecie jest budowa 

społeczeństwa informacyjnego, którą kształtuje wiele różnego rodzaju procesów go-

spodarczych, społecznych i technologicznych, a te z kolei wyzwalają postęp naukowo-

techniczny, konkurencję międzynarodową, politykę ekonomiczną i politykę społeczną 

państwa oraz funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.  

Powstała globalna gospodarka, łącząca cenne zasoby i ludzi na całym świecie, ale 

jednocześnie wyłączająca ludzi oraz terytoria uznane za nieprzychylne dla domi-

nujących wartości ekonomicznych. W opinii D. Bell powstało „społeczeństwo infor-

macyjne”, które cechuje: 

 dominacja sektora usług w gospodarce oraz rozwój sektora czwartego (finanse, 

ubezpieczenia itp.) i piątego (edukacja, zdrowie, nauka); 

 dominacja specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej; 

 duże znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji; 

 wprowadzanie społecznej kontroli rozwoju techniki; 

 tworzenie „technologii intelektualnych” jako podstawy podejmowania decyzji 

politycznych, ekonomicznych i społecznych [2].  
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Z kolei według E. Bendyk [3] rzeczywistość informacyjną, charakteryzuje się 
następująco: 

 informacja jest najważniejszym surowcem; 

 skutki wprowadzania nowych technologii informacyjnych przenikają wszystkie 
sfery życia, ponieważ informacja jest integralną częścią wszystkich ludzkich działań 
i wszystkie procesy naszej jednostkowej i zbiorowej egzystencji są w sposób 
bezpośredni kształtowane (chociaż na pewno niedeterminowane) przez nowe 
techniczne media; 

 wszystkie systemy wykorzystujące te technologie muszą działać zgodnie z logiką 
sieci; 

 elastyczność: nie tylko procesy są odwracalne; organizacje i instytucje tez mogą być 
modyfikowane, a nawet fundamentalnie zmieniane przez rekonfigurację ich 
komponentów; 

 konwergencja poszczególnych technik i technologii do jednego zintegrowanego 
systemu; 

 mikroelektronika, telekomunikacja, optoelektronika i komputery są obecnie 
zintegrowane i tworzą systemy informacyjne.  

Technologie informacyjna w opinii autorów tej publikacji spełniają ważną funkcję 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej i wspomagają ją, wpływając 
na efektywność funkcjonowania poprzez przyspieszenie procedur w procesie zarzą-
dzania i podniesienia jakości świadczonych usług i operacji. Problem ten podkreśla 
Łobejko [4], stwierdzając, że informacja i wiedza uważane są za jedne z ważniejszych 
czynników działalności gospodarczej. Wprowadzenie nowoczesnych technologii 
informacyjnych pozwala lepiej wykorzystać zasoby przedsiębiorstw, w których two-
rzone systemy informacyjne odgrywają coraz większą rolę w działalności gospodarczej.  

Ważną kwestią w działalności gospodarczej jest sama definicja „informacji” rozu-
mianej jako zasobu ekonomicznego. W opinii J. Oleński [5, 6], informacja współde-
cyduje o potencjale ekonomicznym i możliwościach rozwojowych. Informacja jest 
zasobem ekonomicznym niezbędnym do funkcjonowania i rozwoju każdego społe-
czeństwa, państwa i gospodarki narodowej, który na równi z innymi zasobami ekono-
micznymi, współdecyduje o rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Pewnymi zasobami 
informacji dysponuje każdy system społeczny i ekonomiczny. Autor ten twierdzi 
także, że możemy badać i objaśniać zjawiska informacyjne wykorzystując podstawowe 
„klasyczne” kategorie mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Wynika to ze specyfiki 
funkcji informacji w gospodarce. Jednak, kategorie te wymagają interpretacji uwzględ-
niającej specyfikę informacji. W celu objaśnienia informacji i zjawisk informacyjnych 
w kategoriach ekonomicznych informację należy postrzegać w następujących aspektach: 

 informacja jako zasób ekonomiczny; 

 informacja jako dobro wolne; 

 informacja jako czynnik produkcji; 

 informacja jako produkt; 

 informacja jako wyrób; 

 informacja jako usługa; 

 informacja jako towar; 

 informacja jako dobro konsumpcyjne; 

 informacja jako infrastruktura gospodarki.  
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Do istotnych terminów naszym zdaniem, wymagających wyjaśnienia należy infor-
macja dla zarządzania, wiedza i dane oraz gmina. W opinii autorów Kisielnicki i Sroka 
[7] informacja ta pozwala realizować takie funkcje zarządzania, jak: planowanie, 
organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Efektywne zarządzanie jest tylko wtedy 
możliwe, kiedy posiadamy informacje o organizacji i jej otoczeniu. Na skutek otrzy-
manych wiadomości zmniejsza się nieokreśloność wyboru, czy też oceny działania 
w organizacji. Kryterium wyodrębniającym podzbiór informacji dla zarządzania ze 
zbioru informacji jest fakt, że zmniejsza się nieokreśloność wyboru, czy też oceny 
działania w organizacji na skutek otrzymanych wiadomości. Informacja dla zarządzania 
ma więc pośrednio i bezpośrednio wpływ na proces decyzyjny. Z kolei wiedza 
w ujęciu E. Skrzypek [8]  

stanowi ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości oraz umiejętność ich 
wykorzystania. Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie stanowią szansę na 
sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Wiedza nadto umożliwia kreatywność, 
rozwija wyobraźnię oraz rodzi twórczy niepokój. Posiada dynamiczny 
charakter, winna być użyteczna. Jest to sprawdzone narzędzie efektywnego 
zarządzania, kompetencji i władzy. Powstaje w umysłach ludzkich i jest naj-
bardziej poszukiwanym towarem i kapitałem. [...] Wiedza nie jest prostym 
zasobem. To zasób niematerialny, kształtujący się w wyniku systematycznego 
rozwijania umiejętności dostrzegania i wykorzystywania pojawiających się 
szans i unikania zagrożeń. Wiedza to proces, ponieważ jest nabywana 
w trakcie całego życia, toku pracy i współdziałania z innymi ludźmi.  

Natomiast termin „dane w ujęciu zarządzania” według Grudzińskiego i Hajduk [9]  

to zestaw pojedynczych zaistniałych faktów o jakimś wydarzeniu. W kontekście 
zarzą-dzania przedsiębiorstwem jest to sformalizowany zapis dokonywanych 
operacji gospodarczych. Dane to surowe niepoddane analizie fakty, liczby 
i zdarzenia, które są podstawą do opracowania informacji.  

Ostatni do określenia terminów jest Gmina oznacza wspólnotę samorządową oraz 
odpowiednie terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na 
własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną, samodzielność gminy podlega 
ochronie sądowej. 

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokal-
nym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne 
obejmują między innymi sprawy: 

 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej; 

 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną 
i cieplną oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; 

 lokalnego transportu zbiorowego; 

 gminnego budownictwa mieszkaniowego; 
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 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego; 

 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych; 

 wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej; 

 promocji gminy; 

 inne [10, 11]. 

3. Wybrane zagadnienia analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie 

w aspekcie efektywności  

Efektywność ekonomiczna spółek komunalnych jest jedną z podstawowych 
kategorii wykorzystywanych do opisu stanu, funkcjonowania oraz szans rozwojowych. 
Literatura przedmiotu w ujęciu teoretycznym wskazują na szerokie spektrum możli-
wości definiowania i interpretowania efektywności, podkreślając tym samym wielo-
wymiarowość omawianego pojęcia. W badaniach dominuje efektywność organizacyjna 
oraz ekonomiczna, która bazuje na podejściu wskaźnikowym, parametrycznym, a także 
nieparametrycznym. Świadczyć o tym może pogląd głoszony przez P.A. Samuelsona 
i W.D. Nordhausa [12], iż efektywność może być głównym przedmiotem ekonomii 
i najogólniej rzecz ujmując, jest ona utożsamiana z brakiem marnotrawstwa. Stwier-
dzenie to, z pewnością podkreśla wagę poruszanego problemu w aspekcie społecznym 
i ekonomicznym oraz potwierdza zasadność badań nad efektywnością zarówno w skali 
mikro-, jak i makroekonomicznej. 

Efektywność w literaturze rozpatrywana jest w ujęciu tradycyjnym, jako matema-
tyczny stosunek nakładów do uzyskiwanych efektów, w ujęciu zasobowym, jako 
możliwie najbardziej efektywna alokacja dostępnych zasobów, a także w ujęciu 
strategiczno-organizacyjnym, jako ogólna ocena działania organizacji uwzględniająca 
wszystkie elementy wpływające na skuteczność prowadzenia przez nią działalności. 
Efektywność jest kategorią ekonomiczną wykorzystywaną przede wszystkim jako 
kryterium oceny działalności zarówno na poziomie całego przedsiębiorstwa, jak  
i w poszczególnych jego obszarach. Efektywność należy do właściwości przesądza-
jących o istocie przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodarującego, warunkując tym 
samym jego funkcjonowanie oraz determinując jego rozwój [13]. W opinii R. Walko-
wiak [14] efektywność jest pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowana i należy 
odnieść się do pojęcia sprawności działania, zdefiniowanego na gruncie prakseologii. 
W tym kontekście, działania będą miały atrybut sprawności tylko wtedy, gdy będą 
cechowały się skutecznością, korzystnością oraz ekonomicznością. Konstrukcja poję-
ciowa poszczególnych wyznaczników sprawnego działania opiera się na określeniu 
relacji pomiędzy celem, efektem i nakładem. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ko-
rzystność wyraża przewagę absolutną systemu, ekonomiczność zaś przewagę względną. 
Na różnicę w pojmowaniu tych dwóch pojęć zwraca uwagę M.M. Helms [15] pod-
kreślając, iż efektywność odnosi się do robienia rzeczy w odpowiedni sposób, nato-
miast skuteczność odnosi się do robienia właściwych rzeczy. W opinii S. Niedzielskiego 
[16] w rzeczywistości gospodarczej stanem pożądanym jest powiązanie skuteczności 
i ekonomiczności z korzystnością. Można bowiem działać skutecznie a nieekonomicznie, 
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można także skutecznie i ekonomicznie szkodzić lub działać na korzyść. Jak podkreśla 
autor, współczesne zarządzanie organizacją wymaga włączenia do oceny sprawności 
zarządzania kryterium słuszności społecznej, co wynika z faktu, iż skuteczność dzia-
łania i słuszność społeczna oddziałują na ekonomiczność i korzystność. Takie postrze-
ganie sprawności działania poszerza klasyczny, prakseologiczny zestaw kryteriów jej 
oceny o perspektywę społecznego uzasadniania istnienia i działania samorządowych 
spółek komunalnych. W opinii E. Szymańskiej [17, 18] w zarządzania jednostką 
dominuje pojęcie efektywności organizacyjnej (funkcjonowania systemu) określanej 
jako zdolność przedsiębiorstwa do bieżącego i strategicznego przystosowania się do 
zmian otoczeniu, a także produktywnego wykorzystania posiadanych zasobów do 
realizacji przyjętej struktury celów. Autorka ta wyodrębnia efektywność technologii 
oraz efektywność skali. Efektywność technologii wyrażana jest jako stosunek wartości 
produkcji uzyskanej do pewnej teoretycznej wartości maksymalnej, a jej faktycznym 
wyrazem jest graficzna funkcja produkcji. Techniczna efektywność skali oznacza 
osiąganie wyższej relacji produkcji do nakładów w miarę wzrostu rozmiarów pro-
dukcji, niezależnie od jednostkowych cen produktów i nakładów. Do pewnego mo-
mentu wzrost skali produkcji jest korzystny niezależnie od wspomnianych relacji 
cenowych, jednak wyznaczenie optymalnej skali wymaga ostatecznie uwzględnienia 
cen produktów i nakładów. Do składowych efektywności ekonomicznej zaliczyć można 
efektywność alokacji, cenową oraz skali. Efektywność alokacji wyznaczana jest przez 
daną kombinację czynników produkcji i produktów. Maksymalizacja efektywności 
alokacji odpowiada maksymalnej produkcji przy ograniczonych środkach i jest równo-
znaczna z minimalizacją jednostkowych kosztów produkcji. Efektywność cenowa 
wyraża natomiast zdolność przedsiębiorstwa do uzyskiwania atrakcyjniejszych warun-
ków w zakresie pozyskiwania nakładów i sprzedaży produktów. Wspomniana wyżej 
autorka, odnosząc efektywność do organizacji, wyróżnia jej dwa wymiary: operacyjny 
i strategiczny. Efektywność w sensie operacyjnym oznacza realizowanie działań 
znacznie lepiej przy wykonywaniu tego, co robią inni w tej samej branży, realizując tę 
samą koncepcję biznesowego działania. Wymiar strategiczny efektywności związany 
jest natomiast z zaleceniem, by działać w odmienny sposób, urzeczywistniając tym 
samym unikatowe koncepcje biznesowego działania. W sytuacji zmienności warun-
ków otoczenia, osiągnięcie naturalnych celów działalności przedsiębiorstwa, do 
których należy przetrwanie i rozwój, wymaga efektywności zarówno w wymiarze 
operacyjnym, jak i strategicznym. Powszechnie stosowane metody pomiaru efektyw-
ności opierają się na podejściu wskaźnikowym, parametrycznym i nieparametrycznym. 
Analiza wskaźnikowa jest stosunkowo prostą metodą wglądu w operacje gospodarcze 
i wyniki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Ujęcie wskaźnikowe sprowadza 
się do konstruowania relacji pomiędzy różnymi wielkościami. W opinii M. Szy-
mańskiej i T. Jachna [19] ważną kwestią jest odpowiednie oszacowanie tych wielkości 
i prawidłowa interpretacja, której dokonuje się na podstawie porównania uzyskanych 
wyników z przyjętymi bazami odniesienia. Wybór wskaźników podyktowany jest 
celem analizy. Proponowane są rozwiązania, takie jak: systemy wielu wskaźników, 
ograniczenie się do analizy tylko kilku najważniejszych wskaźników lub tworzenie 
miar syntetycznych. 

Wskaźnikowa analiza ekonomiczna dysponuje dużą liczbą wskaźników, które naj-
częściej ujmowane są w następujące grupy: wskaźniki rentowności, wskaźniki płyn-
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ności finansowej i wypłacalności, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki zadłużenia 
i zdolności do obsługi długu, wskaźniki rynkowe [20]. 

Reasumując efektywność w literaturze naukowej rozpatrywana jest w ujęciu trady-
cyjnym, jako matematyczny stosunek nakładów do uzyskiwanych efektów, w ujęciu 
zasobowym, jako możliwie najbardziej efektywna alokacja dostępnych zasobów, 
a także w ujęciu strategiczno-organizacyjnym, jako ogólna ocena działania organizacji 
uwzględniająca wszystkie elementy wpływające na skuteczność funkcjonowania 
samorządowych spółek kapitałowych w aspekcie ekonomiczno-społecznym. Mając na 
uwadze powyższe wydaje się, iż potrzeba badań nad efektywnością jest ze wszech 
miar uzasadniona. 

4. Charakterystyka Gminy Suchy Las i badanego przedsiębiorstwa oraz 

założenia metodologiczne procesu badawczego 

Suchy Las – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. 
Siedzibą gminy jest Suchy Las. Według danych z 30 września 2019, gminę zamiesz-
kiwały 17 250 osób. Powierzchnia: 116,6 km² (dane https://www.google.pl/maps/ 
place/Suchylas//). 

 Lokalizację terytorialną gminy oraz Spółki przedstawia rysunek 1.  

 
Rysunek 1. Zasięg terytorialny gminy Suchy Las. Źródło: https://www.google.pl/maps/place/Suchylas// [20] 

Gminne Centrum Informatyczne (GCI) Siedziba: Suchy Las Sp. z o.o. Adres: 
ul. Obornicka 145, 62-002 Suchy Las. Ww. jednostka została powołana w 2008 roku 
jako zakład budżetowy gminy Suchy Las. Od chwili powstania zajmował się świad-
czeniem usług informatycznych oraz usług produkcyjnych w tym sektorze. Celem 
spółki jest realizacja zadania własnego Gminy Suchy Las polegającego na zapewnieniu 
mieszkańcom usług w przedmiotowej działalności Spółki (GCL).  

Głównym celem utworzenia spółki było powierzenie jej zadań własnych gminy 
związanych z publiczną edukacją informatyczną, doradztwem w zakresie informatyki, 
utrzymaniem gminnych obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
promocją gminy oraz utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

https://www.google.pl/maps/place/Suchylas/
https://www.google.pl/maps/place/Suchylas/
https://www.google.pl/maps/place/Suchy
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Na mocy uchwały Rady Gminy LIII/502/10 z dnia 30.09.2010 Spółka zaczęła 
działać na lokalnym rynku jako operator telekomunikacyjny. GCI sukcesywnie realizuje 
przyjęty plan, budując sieć światłowodową na ternie Gminy oraz dążąc do objęcia 
swym zasięgiem wszystkich mieszkańców. 

 Od 2012 roku, GCI pod marką iPGO świadczy dla mieszkańców usługi teleko-
munikacyjne (TV, Internet, Telefon) w pełni oparte o światłowodowe medium trans-
misyjne. O jakości usług i poziomie zadowolenia klientów świadczyć mogą m.in. 
systematycznie od 2014 roku przedłużane umowy terminowe dotychczasowych 
abonentów iPGO oraz bardzo duże zainteresowanie nowych abonentów przyłączeniem 
się do sieci Spółki. 

Zadania spółki to: 

 publiczna edukacja informatyczna, doradztwo w zakresie informatyki, utrzymanie 
gminnych obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej, pro-
mocja gminy oraz utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

 spięcie wszystkich gminnych obiektów i jednostek (Urząd, Szkoły, Przedszkola, 
OPS, PWO, GOS, OSP, ZKP, ZGK, LARG, CKiBP). Dostarczenia szybkiego, 
symetrycznego dostępu do sieci internet oraz do korporacyjnej sieci gminnej, co 
miało bardzo duże znaczenie w kontekście; 

 wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania gminą – KSAT2000i. Aktualnie, 
wszystkie ww. jednostki korzystają ze wspólnego systemu telefonicznego dostar-
czonego przez GCI, dzięki czemu wszystkie połączenia pomiędzy nimi traktowane 
są jak połączenia wewnętrzne; 

 opieka i wsparcie w zakresie szeroko pojętej teleinformatyki Urząd Gminy, Szkoły, 
Przedszkola, OPS, GOS, PWO, ZKP, ZGK, Ośrodek Kultury oraz LARG, dążąc do 
ujednolicenia standardów informatycznych we wszystkich jednostkach; 

 rozbudowę sieci szkieletowej oraz dostępowej dla mieszkańców. Od 2012 roku, GCI 
pod marką IPGO świadczy dla mieszkańców usługi telekomunikacyjne (TV, 
Internet, Telefon) na najwyższym poziomie, w pełni oparte o światłowodowe 
medium transmisyjne. Technologa ta, daje bardzo duże możliwości techniczne 
zapewniając ogromne przepływności, które zaspokoją zapotrzebowanie odbiorców 
usług zarówno dzisiaj, jak i przez najbliższe kilkadziesiąt lat, działalność na 
lokalnym rynku jako operator telekomunikacyjny;  

 wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 
Celem badań jest ocena ekonomiczno-finansowa możliwości, jakie stwarzają 

nowoczesne technologie informacyjne w zakresie ich roli w kreowaniu wartości 
dodanej w gminnych spółkach samorządowych w kontekście ich rzeczywistego wyko-
rzystywania dla poprawy efektywności poprzez świadczenie usług dotyczących obsługi 
informatycznej na rzecz innych jednostek samorządowych, podmiotów i społeczeń-
stwa lokalnego oraz stosowania jednolitego systemu oceny, nadzoru sprawowanego 
przez Gminny Samorząd. Terytorialny. 

Z przyjętych celów badawczych wskazany został problem w formie hipotezy 
roboczej: „W sferze oferowanych usług postrzeganych jako zadanie samorządu teryto-
rialnego w tym przypadku gminy Suchy Las, istotne znaczenie odgrywają z jednej 
strony: poziom zadowolenia społeczności lokalnej, jednostek samorządowych i innych 
podmiotów (tzw. usługobiorcy) – wymiar jakościowy, kosztowy, jak i z drugiej strony 
efektywność i opłacalność aktywności gospodarczej usługodawcy (Gminnego Centrum 
Informatycznego (GCI), Spółka z o.). Oznacza to konieczność wskazania przestrzeni, 
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rozwiązań kompromisowych, które uwzględniają interesy i zadania trzech stron: 
mieszkańców gminy Suchy Las, usługodawcy (ww. podmiot) oraz władz samorzą-
dowych)”. 

Z analizy zawartej w tytule publikacji tezy, problemu badawczego, dostępnej litera-
tury przedmiotu oraz posiadanych doświadczeń autorów [21-23], dotyczących funkcjo-
nowania tego typu podmiotów przyjęto założenie, że w ramach procesu poznawczego, 
trzeba ocenić zarówno cele ekonomiczne i społeczne ww. podmiotu gospodarczego, 
jak i efektywność zastosowanych innowacyjnych rozwiązań, jakie stwarzają technologie 
informacyjne w ramach „koncepcji gospodarki opartej na informacji” przyjętych przez 
władze gminy Suchy Las. 

W ramach ww. założenia oraz organizacji procesu badawczego, wyznaczony został 
horyzont czasowy badań obejmujący 2017 oraz 2019 rok w układzie miesięcznym 
i rocznym. Z kolei przedmiotem analizy finansowej w aspekcie ilościowo-jakościowym 
będą: usługi informatyczne osób, podmiotów, uzyskane przychody, koszty, wynik 
finansowy, efektywność „koncepcji gospodarki opartej na informacji” w aspekcie 
realizacji zadań własnych Gminnego Samorządu w Suchym Lesie. 

5. Analiza finansowa aktywności gospodarczej Gminnego Centrum 
Informatycznego (GCI) – Spółka z o.o. w Suchym Lesie w okresie 

od 2017 do 2019 roku 

Dane oraz analizę przychodów, kosztów operacyjnych, wyników finansowych. 
przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Zestawienie przychodów, kosztów działalności operacyjnej, wyniku finansowego w 2017 do 2019 
roku w układzie miesięcznym.  

 
Źródło: Rachunki Zysków i Strat spółki GCI (2017, 2018, 2019 rok). 

2017 r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

Przychody 139 266 167 235 141 935 153 272 289 954 126 686

Koszty dział. op. 185 513 170 462 179 773 179 934 299 739 202 028

Wynik finansowy -46 246 -3 226 -37 838 -26 661 -9 785 -75 342

2018 r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

Przychody 126 497 212 994 198 929 160 862 138 997 431 355

Koszty dział. op. 177 315 219 612 170 465 189 889 252 542 178 167

Wynik finansowy -50 818 -6 618 28 465 -29 028 -113 545 253 188

2019 r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

Przychody 138 791 152 631 150 918 190 601 312 594 187 969

Koszty dział. op. 173 508 220 822 185 850 202 521 282 234 267 212

Wynik finansowy -34 717 -68 191 -34 932 -11 920 30 360 -79 244

2017 r. Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Przychody 147 179 323 900 147 004 138 589 163 138 327 296

Koszty dział. op. 167 368 289 759 189 304 177 523 187 465 308 275

Wynik finansowy -20 188 34 141 -42 300 -38 934 -24 327 19 022

2018 r. Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Przychody 189 883 249 350 165 909 210 755 247 457 335 777

Koszty dział. op. 226 025 252 508 187 222 213 671 211 312 278 451

Wynik finansowy -36 141 -3 157 -21 313 -2 917 36 145 57 326

2019 r. Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Przychody 176 617 165 334 219 888 221 286 193 772 240 614

Koszty dział. op. 230 857 203 878 319 873 235 879 242 359 245 561

Wynik finansowy -54 240 -38 543 -99 985 -14 593 -48 587 -4 946
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Interpretację graficzną podstawowych informacji ekonomicznych w 2017 roku 

przedstawia wykres 1. 

 
Wykres 1. Przychody, koszty działalności operacyjnej spółki GCI w 2017 roku. Źródło: Tabela 1 

Wnioski: 

 Przychody od stycznia do grudnia 2017 roku wykazywały różnokierunkowe zmiany 

(+, -) i tylko w sierpniu i grudniu były wyższe od kosztów. 

 Podobną tendencję wykazywały koszty działalności operacyjnej i praktycznie poza 

sierpniem i grudniem były zdecydowanie wyższe niż przychody. 

 Strata na działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosła: - 271 686 zł, co stawia pod 

znakiem zapytania dalsze kontynowanie działalności gospodarczej spółki. 

Interpretację graficzną oraz opisową prezentowanych na poniższym wykresie 

informacji ekonomicznych (2018 rok) przedstawia wykres 2. 

 
Wykres 2. Przychody, koszty działalności operacyjnej spółki GCI w 2018 roku. Źródło: Tabela 1 
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Wnioski: 

 Przychody od stycznia do grudnia 2018 roku wykazywały różnokierunkowe zmiany 

(+, -), w marcu, czerwcu, listopadzie oraz grudniu były wyższe od kosztów. 

 Podobną tendencję (+, -), wykazywały koszty działalności operacyjnej i praktycznie 

poza marcem, czerwcem, listopadem oraz grudniem były wyższe niż przychody. 

 Zysk na działalności operacyjnej w 2018 roku wyniosła: 111 587 zł, co w stawia 

w lepszej sytuacji działalności gospodarczej spółki. 

Interpretację graficzną podstawowych informacji ekonomicznych wraz z wnioskami 

(2019 rok) przedstawia wykres 3. 

 
Wykres 3. Przychody, koszty działalności operacyjnej spółki GCI w 2019 roku. Źródło: Tabela 1 

Wnioski: 

 Przychody od stycznia do grudnia 2019 roku wykazywały różnokierunkowe zmiany 

(+, -) i poza majem były wyższe od kosztów. 

 Podobną tendencję (+, -), wykazywały koszty działalności operacyjnej i praktycznie 

poza majem były wyższe niż przychody. 

 Strata na działalności operacyjnej w 2019 roku wyniosła: - 459 538 zł, co w dalszym 

ciągu stawia pod znakiem dalsze kontynowanie działalności gospodarczej spółki. 

 Łączna strata na działalności operacyjnej w okresie 2017 do 2019 roku wyniosła: 

619 637 zł. Dodatkowo uwzględniając stratę z 2016 roku: - 414 683 zł to po 

uwzględnieniu strata ogólna wyniosła: - 1 304 321 zł. 

Z analizy przychodów, kosztów na działalności operacyjnej oraz wyniku finan-

sowego w okresie 2017 do 2019 roku rysuje pilna konieczność podjęcia działań 

w sferze wdrożenia programów naprawczych obejmujących krótkie okresy (miesiące). 

Obok programów naprawczych należy wdrożyć rozwiązania z zakresu marketingu, 

rachunkowości zarządczej, badania rynku oraz promocji. 
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6. Analiza działalności spółki GCI pod marką iPGO 

iPGO – nowa marka wśród alternatywnych operatorów na rynku, kreowana na 

potrzeby świadczenia usług w zakresie stałego, szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

telewizji cyfrowej oraz telefonii. 

Zestawienie danych (rodzaje aktywności GCI) oraz interpretację graficzną przed-

stawia tabela 2 oraz wykres 4. 

Tabela 2. Sprzedaż usług z zakresu aktywacji, internetu, tv w okresie 2017 do 2019 roku 

Wyszczególnienie Aktywacja Internet Telefon Telewizja Razem 

2017 r. 67 631 506 148 39 847 191 857 805 483 

2018 r. 69 732 613 685 47 847 241 027 972 291 

2019 r. 88 419 731 998 50 356 289 893 1 160 666 

Źródło. Informacje GCI 

 
Wykres 4. Wielkości przychodów ze sprzedaży usług z zakresu aktywacji, internetu, telefon, tv w okresie 

2017 do 2019 roku. Źródło: Tabela 1 

Wnioski: 

 Dominującą usługą generującą największe przychody stanowi internet. Widoczna 

jest ich progresja z poziomu 506 148 zł (2017 roku do 731 998 zł w 2019 roku). 

 Na drugim miejscu pod względem wielkości przychodów, klasuję się tv. Podobna 

progresja tj. w roku 2017: 191 857 zł, 2018: 241 027 zł, 2019: 289 893 zł. 

 Łączny przychód ze sprzedaż usług z zakresu aktywacji, internetu, telefon, tv 

w okresie 2017 do 2019 roku wyniósł: 2 938 441 zł. 

Analiza marży zysku brutto 

Wskaźnik marży zysku brutto informuje inwestorów ile procent przychodów ze 

sprzedaży stanowi zysk brutto, jest miarą efektywności sprzedaży. Marża zysku brutto 

oznacza poprawę rentowności lub pogorszenie rentowności.  

Zestawienie danych oraz interpretację graficzną oraz opisową (wnioski) przedsta-

wia tabela 3 oraz wykres 5. 
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Tabela 3. Wybrane wskaźniki ekonomiczne w tym marżę zysku brutto w okresie 2016 do 2019 r.  

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Przychody 2 514 990 2 265 456 2 668 765 2 351 014 

Koszty 2 929 673 2 537 142 2 557 178 2 810 552 

Zysk brutto -414 683 -271 686 111 587 -459 538 

Marża zysku brutto -0,16 -0,12 0,04 -0,20 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 5. Zmiany wielkości marży zysku brutto w okresie 2016 do 2019 roku. Źródło: Tabela 3 

 Widoczne na wykresie wielkości marży zysku brutto są pochodną osiągniętego 

w okresie 2016 do 2019 roku wyniku finansowego (-1 034 321 zł). 

 Najwyższy poziom marży zysku brutto miał miejsce w 2018 roku i wyniósł 0,04. 

 Najniższy poziom marzy zysku można zaobserwować w 2019 roku i wyniósł:  

(-0,20). Oznacza to pogorszenie rentowności. 

 Można przyjąć, że w okresie 2016 do 2019 roku w przedziale od -0,20 do 0,04 

stanowiła część przychodów ze sprzedaży netto przeznaczonej na pokrycie kosztów 

sprzedanych produktów, towarów i materiałów (czyli kosztów operacyjnych). 

Analiza sprawności pracy 

Zespół wskaźników sprawności pracy informuje o stopniu wykorzystania zasobów 

pracy w ujęciu zaangażowania majątku, wydajności, rentowności i kosztów pracy. 

Ocena sprawności pracy obejmować będzie: 

 koszty pracy na jednego zatrudnionego, 

 wydajność pracy na jednego zatrudnionego, 

 produktywność kosztów pracy. 

Zestawienie danych oraz interpretację graficzną przedstawia tabela 4 oraz wykresy 6-8. 

Tabela 4. Wartości wskaźników sprawności pracy w okresie 2016 do 2019 roku  

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Przychody ze sprzedaży 2 514 990 2 265 456 2 668 765 2 351 014 

Wynagrodzenia 804 926 787 072 832 875 1 032 943 

Zatrudnienie 11 11 11 11 

Koszty pracy na jednego zatrudnionego 73 175 71 552 75 716 93 904 

Wydajność pracy na jednego zatrudnionego 228 635 205 951 242 615 213 729 

Produktywność kosztów pracy 3,12 2,88 3,20 2,28 

Źródło: Opracowanie własne  
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Zmiany kosztów pracy na 1 zatrudnionego (wskaźnik efektywności wykorzystania 

zasobów ludzkich), przedstawia wykres 6. 

 

Wykres 6. Wysokość kosztów pracy w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w okresie 2016 do 2019 roku.  

Źródło: Tabela 4 

Wnioski: 

 Najwyższy poziom kosztów pracy na jednego zatrudnionego zaobserwować można 

w 2019 roku, kiedy wyniosły one 93 904 zł rocznie na osobę.  

 Najniższy poziom kosztów pracy na jednego zatrudnionego zaobserwować można 

w 2017 roku, kiedy wyniosły one 71 552 zł rocznie na osobę.  

 W pozostałych latach 2016 oraz 2018 są niewielkie różnice, ale w całym ocenianym 

okresie tj. od 2017 roku widoczna jest tendencja rosnąca. 

Poziom wskaźnika wydajności pracy na jednego zatrudnionego w badanej spółce 

przedstawia wykres 7. 

 

Wykres 7. Wydajność pracy na 1 zatrudnionego w okresie 2016 do 2019 roku. Źródło: Tabela 4 

  

73 175 71 552 
75 716 

93 904 

0 

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 

100 000 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Z
ło

te
 

228 635 

205 951 

242 615 

213 729 

180 000 

190 000 

200 000 

210 000 

220 000 

230 000 

240 000 

250 000 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Z
ło

te
 



Ekonomiczno-informatyczne uwarunkowania działalności samorządu terytorialnego w ramach 

koncepcji gospodarki opartej na informacji (na przykładzie Gminnego Centrum Informatycznego… 
 

69 
 

Wnioski: 

 Najwyższy poziom wydajności pracy na 1 zatrudnionego zaobserwować można 

w 2018 roku, gdy wyniosła 242 615 zł rocznie na osobę.  

 Najniższa wydajność pracy na jednego zatrudnionego zauważyć można w 2017 roku 

i wyniosła 205 951 zł rocznie na osobę.  

 W całym okresie obejmującym lata 2016 oraz 2019 widoczne są bardzo duże 

wahania, co w sposób szczególny przedstawia poziom rozpiętości, który wynosi 36 

664 zł (15,11% najwyższej wydajności z 2018 roku). 

Ocena produktywności kosztów pracy 

Wskaźnik produktywności kosztów pracy jest najbardziej kluczowym wskaźnikiem 

z grupy wskaźników pracy. Przedstawia on bezpośrednią relację pomiędzy wartością 

przychodów ze sprzedaży i wynagrodzeniami. Jego interpretacja sprowadza się do 

oceny ile razy przychody ze sprzedaży są większe od kosztów osobowych w przed-

siębiorstwie. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym bardziej efektywne zarządzanie 

zasobami ludzkimi. 

Zmiany wskaźnika produktywności kosztów pracy w okresie 2016 do 2019 roku 

przedstawia wykres 8. 

 

Wykres 8. Wartości wskaźnika produktywności kosztów pracy w okresie 2016 do 2019 roku. Źródło: Tabela 4 

Wnioski: 

 Wskaźnik produktywności kosztów pracy mówi ile razy przychody ze sprzedaży są 

większe od kosztów osobowych. Najlepsza relacja tych dwóch wielkości miała 

miejsce w 2018 roku, kiedy to przychody były ponad 3,2-krotnie większe od 

kosztów wynagrodzeń. 

 W roku 2019 produktywność kosztów pracy w badanej spółce była najniższa ze 

wszystkich analizowanych lat i wynosiła 2,28. Odnotowano wówczas spadek 

produkcyjności kosztów pracy o około 28,75% w stosunku do roku poprzedniego. 

 W roku 2016 produktywność kosztów pracy w badanej spółce wyniosła 3,12  

i w porównaniu do 2017 roku była wyższa o 0,24. 
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Analiza płynności finansowej 

Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa obejmować będzie: 

 wskaźnik bieżącej płynności, 

 wskaźnik przyspieszonej płynności, 

 wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym. 

Zestawienie danych oraz interpretację graficzną przedstawia tabela 5 oraz wykres 9. 

Tabela 5. Zestawienie wskaźników płynności  

Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Aktywa obrotowe 761 554 754 299 809 788 701 754 

Zobowiązania bieżące 211 846 149 818 275 705 208 748 

Wskaźnik bieżącej płynności  3,59 5,03 2,94 3,36 

Aktywa obrotowe 761 554 754 299 809 788 701 754 

Zapasy 25 290 22 091 20 544 15 961 

Zobowiązania bieżące 211 846 149 818 275 705 208 748 

Wskaźnik przyspieszonej płynności  3,48 4,89 2,86 3,29 

Kapitał własny 5 315 311 7 453 182 7 581 934 8 003 879 

Zobowiązanie długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Aktywa trwałe 4 765 603 6 848 702 7 047 851 7 510 872 

Wskaźnik pokrycia aktywów 

trwałych kapitałem stałym  
1,12 1,09 1,08 1,07 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wybranych informacji z bilansu za lata 2016, 2017, 2018 i 2019. 

 

Wykres 9. Zestawienie wskaźników płynności: bieżącej, przyspieszonej, pokrycia aktywów trwałych 

kapitałem stałym w okresie 2016 do 2019 roku. Źródło: Tabela 5 

Wnioski: 

 Wskaźnik bieżącej płynności w okresie 2016 do 2019 roku charakteryzował się 

istotną zmiennością i utrzymywał się w przedziale od 2,94 do 5,03 (przedział 

zalecany 1,5-2,0). Oznacza to stosunkowo wysoką nadpłynność finansową. Szcze-

gólnie w 2017 roku nadpłynność była 2,5-krotnie wyższa w stosunku do zalecanej. 

Wskaźnik o wartości przekraczającej 2 świadczy o nieefektywnym wykorzystaniu 

majątku obrotowego. 
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 Wskaźnik przyspieszonej płynności jest statyczną miarą, która pozwala na 

określenie zdolności jednostki do terminowego regulowania zobowiązań krótko-

terminowych. W okresie 2016 do 2019 roku wartości ww. wskaźnika charakte-

ryzował się znaczną zmiennością i utrzymywały się w przedziale od 2,86 do 4,89 

(zalecany przedział 1,0 ≥). Jak widać wartość wskaźników jest zbyt wysoka, 

szczególnie w 2017 roku – 4,89, co świadczy najczęściej o gromadzeniu środków 

pieniężnych oraz o utrzymywaniu znacznego poziomu należności. Wskazuje to 

również o braku nowych inwestycji w firmie. 

 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym, informuje o stopniu finan-

sowania aktywów trwałych z własnego kapitału spółki uzupełnionego o zobowią-

zania długoterminowe. W okresie 2016 do 2019 roku wartości ww. wskaźnika 

charakteryzowały się niewielkimi zmianami (przedział od 1,07 do 1,12) z tendencją 

do stopniowego obniżania – 2019 rok, ale w granicach 1,00. Dodać trzeba, że im 

wyższa wartość wskaźnika, tym większe bezpieczeństwo finansowe spółki, oznacza 

to także zapewnioną długoterminową płynność oraz większą wiarygodność 

kredytową. Podsumowanie prowadzonych badań oraz ocen przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Zestawienie wyników przeprowadzonych badań 

Lp. Oceniany dział, zagadnienie 
Ocena 

pozytywna 

Ocena 

negatywna 

1. Wynik finansowy 2017 r.  ↓ 

2. Wynik finansowy 2018 r. ↑  

3. Wynik finansowy 2019 r.  ↓ 

4. Działalności spółki GCI pod marką iPGO ↑  

5. Marża zysku brutto  ↓ 

6. Koszty pracy na jednego zatrudnionego ↑  

7. Wydajność pracy na jednego zatrudnionego ↑  

8. Produktywność kosztów pracy  ↓ 

9. Wskaźnik bieżącej płynności  ↓ 

10. Wskaźnik przyspieszonej płynności  ↓ 

11. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym ↑  

Razem 5 6 

Źródło: Opracowanie własne 

Wnioski: 

 W ujęciu sumarycznych stosunek ocen negatywnych do pozytywnych wynosi 6 do 5. 

 W grupie ocen pozytywnych są takie, gdzie wyniki badań wskazują na ich uloko-

wanie w dolnych granicach przedziału dopuszczalnego, przykład: wskaźnik pokrycia 

aktywów trwałych kapitałem stałym. 

 Biorąc pod uwagę jednak wyniki finansowe w okresie 2016 do 2019 roku, 

formułowane powyżej zalecenia wydają się zasadne, podobnie wskaźniki płynności 

-nadpłynność, itp. 

7. Rozwojowe oraz modelowe kierunki działalności spółki GCI 

W warunkach dynamicznego rozwoju technologicznego, który obejmuje również 

model społeczeństwa informacyjnego, można uznać, że ten czynnik będzie w najwięk-

szym stopniu oddziaływał na działalność firmę GCI, zarówno w wymiarze strate-

gicznym oraz rynkowym.  



 

Andrzej Wartecki, Wiesław J. Jermacz, Adam Lewandowski 
 

72 
 

Podkreślić trzeba, że w tym zakresie rynek oczekuje rozwiązań nowatorskich, inno-

wacyjnych, o wysokim stopniu zaawansowania. Z powyższego wynika szansa, jaka się 

pojawia z ukierunkowaniem działalności GCI na świadczenie usług telekomunika-

cyjnych wyłącznie w oparciu o medium światłowodowe połączone z nowoczesną 

technologią internetową. Takie podejście pozwoli firmie na: 

 odgrywanie dominującej roli na rynku operatorów telekomunikacyjnych; 

 ograniczenie ekspansji innych konkurujących firm; 

 stworzenie warunków do poszerzenia swojej aktywności gospodarczej na innych 

rynkach. 

Wykorzystanie sieci kabli światłowodowych, jako medium transmisyjne przez GCI 

powoduje to, że firma przez wiele lat nie będzie zmuszona do podejmowania działal-

ności inwestycyjnej. Reakcja GCI na zmiany w sferze postępu naukowo-technicznego 

będzie polegała na dostosowaniu się do zmieniających się uwarunkowań rynkowych 

(gusty, preferencja), wymiany urządzeń np. jako wynik zużycia moralnego.  

Zaznaczyć trzeba, że ogromną szansę dla rozwoju firmy stanowi sieć piątej gene-

racji, która obecnie dynamicznie się rozwija. Tym bardziej, że wielu operatorów 

działających w Polsce w kilku miastach uruchomiło technologię 5G NSA, czyli nowy 

standard sieci, działający na bazie architektury LTE. Istotą sieci piątej generacji jest 

szybszy internet mobilny, jako warunek dynamicznego rozwoju inteligentnych fabryk 

i miast wykorzystujących pełniej m.in. wirtualną rzeczywistość i sztuczną inteligencję. 

Biorąc pod uwagę powyżej zdefiniowane warunki brzegowe oraz przeprowadzone 

w 5 części opracowania badania w sferze ekonomicznej ważne jest określenie, co jest 

atutem firmy, a co stanowi jej słabą stronę. 

W ujęciu syntetycznym na podstawie przeprowadzonej przez GCI analizie SWOT 

można stwierdzić, że : 

 mocną stroną firmy jest: wykorzystanie nowoczesnej technologii, pozytywny 

wizerunek firmy, dywersyfikacja oferty, wysokie koszty wejścia konkurencji na 

rynek i obsługi klienta, 

 słabą stroną firmy jest: długi czas oczekiwania na realizację przyłącza i urucho-

mienia usług, brak wystarczającego kapitału na dalszy rozwój działalności, brak 

wystarczającej liczby pracowników o wymaganych kompetencjach, wysokie koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej, trudności w pozyskaniu finansowania 

zewnętrznego, konkurencja oraz wzrost udziału konkurentów w rynku świadczo-

nych usług. 

Można dostrzec, że przewaga jest po stronie słabych stron, co w znacznym stopniu 

ogranicza i warunkuje efektywność i skuteczność działalności GCI. 

Prezentowane w niniejszym opracowaniu oceny oraz charakterystyki działalności 

GCI stanowią podstawę do podjęcia próby opracowania modelu funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, w którym uwzględnione zostaną ewentualne postulaty zmian i upo-

rządkowani w sferze ekonomicznej i koncepcyjnej (zobacz rys. 2). 

modelu, uzasadnienie: 

 Uwzględniając niekorzystne tendencje zmian przychodów, kosztów oraz wyników 

finansowych, zalecana jest zasada oszczędnościowa: koszty-konstans, maksymali-

zacja przychodów. Kierunek nadwyżka finansowa oznaczająca maksymalizację 

zysków. 
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 Poszerzenie działalności gospodarczej prowadzącej do dywersyfikacji i komple-

mentacji, także substytucji działań. 

 Dalsza aktywizacja w sferze technologicznej, wykorzystanie benchmarkingu oraz 

techniki zarządzania przez innowację,  

 Aktualizacja i wybór strategii działalności w kierunku: strategii agresywna (maxi-

maxi) bądź strategii konserwatywnej (maxi-mini) w opisanym stanie GCI – 

zalecanej. 

 Wzmocnienie działalności firmy w zakresie zarządzania marketingowego w kie-

runku badania rynku, kształtowanie potrzeb, promocji, również zarządzanie 

przestrzenią organizacji oznaczającą celowe spożytkowanie zasobów potencjału 

otoczenia organizacji, mając na uwadze jej korzystne perspektywy i rozwój – Public 

Relations. 

 Wśród działań naprawczych i usprawniających działalność firmy, należy rozważyć 

możliwość wykorzystania reengineeringu, metody, której celem jest strategia zmiany 

radykalnej. W takim znaczeniu reengineering to fundamentalne przemyślenie od 

nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do drama-

tycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników. 

 Działalność inwestycyjna szczególnie w dłuższym horyzoncie czasowym winna się 

koncentrować na realizacji przyjętych planów wariant maksimum, obejmujących: 

 ilość podłączonych klientów w okresie 5-letnim: plan minimum – 1646, plan 

pośredni – 2426, plan maksimum 3026/3446, 

  ilość wybudowanej sieci dystrybucyjnej: plan pośredni – 1-2 km, plan maksimum 

12-15 km. 

Optymalizaja

kosztów

Maksymalizacja

zysków

Dywesyfijacja,

 Komplementarność

działań

Nowoczesna

technologia GCI

StrategiaMaxi - maxi Maxi - mini

Działalność

inwestycyjna

Marketing
Nowoczesne

zarządzanie

 

Rysunek 2. Model aktywności gospodarczej GCI. [Źródło: Opracowanie własne] 
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Opis  

Proponowane powyżej rozwiązanie zgodnie z nadrzędną właściwością modelu, 

przedstawia oczywiście w sposób uproszczony procesy oraz działania, jakie muszą 

zaistnieć, by usprawnić bądź uporządkować funkcjonowanie systemu. Dodatkowo pro-

cesy usprawniające i naprawcze mogą być wzmocnione koncepcją Nadlera polegającą 

na: dekompozycji całej organizacji, analizie poszczególnych fragmentów, scalaniu 

obiektów usprawnionych w jeden zbiorczy projekt usprawnienia. 

8. Podsumowanie 

Określenie znaczenia roli technologii informacyjnej oraz powiązanych z tym pod-

stawowym terminem znaczeń instrumentów aktywizacji nowoczesnych usług sprzedaży, 

skierowano w stronę analizy ekonomicznej. Wiele funkcji ważnych z punktu efek-

tywnego zarządzania samorządowymi spółkami kapitałowymi spełnia analiza finansowa. 

Zawarte w tytule oraz treści niniejszego opracowania połączenie ekonomicznych 

i informatycznych uwarunkowań w ramach przyjętej koncepcji gospodarki opartej na 

informacji zostały w pełni uzasadnione. Wiele środków przekazu informacji, jakie 

posiada analiza finansowa, daje się zauważyć na pierwszym miejscu dzięki charakte-

rystycznym jej cechom i wskaźnikom, mianowicie: 

 dokonana analiza przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego ujawnia nieko-

rzystne tendencje zmian w tym zakresie i jednocześnie postuluje się utrzymanie 

kosztów na dotychczasowym poziomie oraz maksymalizację przychodów i zysków 

(wyk. 1-5); 

 wielkość przychodów pochodzących z usług z zakresu aktywacji internetu, 

telefonów, tv w okresie analizowanym 2016-2019 należały w strukturze przychodów 

do wielkości dominujących (wyk. 4); 

 wielkość marży zysku brutto w okresie 2016-2019 kształtował się w przedziale – 

0,20 do 0,04 (wyk. 5); 

 wskaźnik produktywności kosztów pracy w okresie analizowanym 2016-2019 

kształtował się na poziomie zmiennym i najwyższy poziom uzyskał w roku 

obrachunkowym 2018, a najniższy w 2019  roku (wyk. 8); 

 wskaźnik bieżącej płynności w okresie badawczym 2016-2019 utrzymywał się 

w przedziale od 2,94 do 5,03 i potwierdza wysoką nadpłynność oraz utrzymywał się 

w przedziale od 2,94 do 5,03 (wyk. 9); 

 wskaźnik przyspieszonej płynności w analizowanym okresie 2016-2019 kształtował 

się w przedziale od 2,86 do 4,89 (wyk. 9); 

 wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym w okresie 2016-2019 

mieścił się w przedziale od 1,07 do 1,12 z tendencją stopniowego obniżania (wyk. 9). 

Na podstawie przeprowadzonych analiz sytuacji finansowej GGI i oceny wskaź-

nikowej podjęto w niniejszym opracowaniu próbę przedstawienia uproszczonego 

modelu dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w którym zaleca się aktywizacje 

w sferze technologicznej oraz wykorzystania benchmarking, w celu usprawnienia 

i poprawy funkcjonowania systemu. 

Na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań w opinii współ-

autorów – zastosowanie technologii informatycznej w działalności gospodarczej wspo-
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maga i zwiększa efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dokonuje się to przez 

przyspieszenie procedur zarządzania i podniesienie jakości licznych operacji i umożli-

wia operowanie na większych zasobach informacyjnych oraz stosowania jednolitego 

systemu oceny, nadzoru funkcjonowania kapitałowych spółek sprawowanego przez 

gminny samorząd terytorialny. 
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Streszczenie 
Samorządowe spółki kapitałowe, realizując zadania na rzecz społeczeństwa, kierują się zarówno rachunkiem 

ekonomicznym, ale również potrzebami mieszkańców gminy w kierunku ich maksymalnego zaspokojenia. 

Z praktyki funkcjonowania ww. samorządowych podmiotów gospodarczych wynika, że między funkcjami 

społecznymi i ekonomicznymi istnieje przestrzeń charakteryzująca się przeciwstawnymi wektorami opisu-
jącymi tendencje rozwojowe badanych zjawisk oraz wskaźników ekonomicznych, szczególnie na poziomie 

wyników finansowych. Stąd celem podejmowanych badań jest wskazania modelowych rozwiązań, które 

umożliwią korelacje funkcji społecznych oraz ekonomicznych dla tego rodzaju podmiotów.  

Uwzględniając powyższe założenie, cel, przedmiot badań, stanowić będą funkcje oraz parametry ekono-
miczne Gminnego Centrum Informatycznego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suchym 

Lesie. Zakres czasowy badań obejmować będzie okres od 2017 do 2019 roku. 

Słowa kluczowe: spółka komunalna, analiza finansowa, ekonomiczność, zarządzanie, nowoczesne techno-

logie informacyjne 

Economic and IT Conditioning of Territorial Self-government activities under 

the concept of information based on information" (on the example of the 

Municipal Information Center (GCI), a company with O.O. in the Suchy forest)  

Abstract 

Local Government Capital Companies implementing tasks for society are guided by both an economic 

account, but also the needs of residents of the commune towards their maximum satisfaction. From the 
practice of the functioning of the above-government business entities, it appears that there are a space 

characterized by opposite vectors describing the development trends of the studied phenomena and 

economic indicators, especially at the level of financial results. Therefore, the aim of the undertaken 

research is to indicate model solutions that will enable correlations of social and economic functions for 
this type of entities. 

Taking into account the above assumption, the objective, the subject of research will be functions and 

economic parameters of the Municipal Information Center – a limited liability company in a dry forest. 

Temporary scope of research will include a period from 2017 to 2019. 
Keywords: municipal company, financial analysis, economy, management, modern information technologies
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Agnieszka Różycka
1
 

Klastry jako forma organizacji kreowania innowacji 

na przykładzie branży medycznej  

1. Wprowadzenie  

Innowacje oraz szeroko rozumiana działalność innowacyjna przedsiębiorstw znaj-

dują się w kręgu zainteresowania zarówno nauki, jak i praktyki gospodarczej. Innowacje 

stanowią jeden z głównych czynników warunkujących sukces rynkowy przedsię-

biorstw, determinują też rozwój gospodarek poszczególnych regionów, czy krajów. 

W niniejszym opracowaniu analizie poddano dane dotyczące innowacyjności oraz 

struktury polskich klastrów, dostępne w literaturze oraz źródłach internetowych. Po-

zwoliło to na wskazanie zależności między oboma czynnikami oraz identyfikację domi-

nującego wśród polskich klastrów modelu potrójnej helisy. Następnie, poprzez analizę 

projektów realizowanych przez klastry koordynowane przez Instytut Medycyny Do-

świadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, badano związek między innowa-

cyjnością a reprezentowanym przez te klastry modelem potrójnej helisy typu III, 

w którym większą rolę odgrywają podmioty niebędące przedsiębiorstwami. Celem 

niniejszej pracy jest przedstawienie klastrów jako organizacji potencjalnie wspiera-

jących innowacyjność w branży medycznej w Polsce na podstawie analizy konkret-

nych przypadków podjętych prac badawczych oraz opracowanych w klastrach innowa-

cyjnych produktów i technologii. Opracowanie zmierza do ukazania roli partnerów 

niebędących przedsiębiorstwami w generowaniu innowacyjności w strukturach 

klastrowych.  

Realizacji powyższego celu podporządkowano poszczególne części opracowania – 

przybliżono teoretyczne podstawy innowacyjności, przedstawiono koncepcję klastrów 

i ich wpływu na innowacyjność, a w zasadniczej części zaprezentowano wyniki ana-

lizy studium przypadku dwóch klastrów: Mazowieckiego Klastra Peptydowego oraz 

Klastra Leczenia Bólu, których koordynatorem jest Instytut Medycyny Doświadczalnej 

i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk (IMDiK PAN). Jest to stosunkowo rzadko 

spotykana forma inicjowania działalności klastrów – od strony jednostki naukowej, 

gdy tymczasem pomysłodawcą powiązań kooperacyjnych są głównie przedsiębiorstwa 

lub osoby wywodzące się z biznesu. Inicjatywy klastrowe są kluczowym czynnikiem 

wspierającym wzrost i konkurencyjność klastrów. Polegają na zorganizowanych 

działaniach angażujących firmy klastrowe, rząd oraz środowisko badawcze [1]. 

Podjęty temat jest niezwykle istotny w kontekście niskiego poziomu innowacyj-

ności Polski. Badania prowadzone przez Komisję Europejską pokazują nieustająco 

pozycję Polski jako jedną z najniższych w Europie. Badania opublikowane w czerwcu 

2021 roku ukazują Polskę na czwartej pozycji od końca, w gronie wschodzących inno-

watorów [2]. Można mieć nadzieję, iż klastry staną się skuteczną formą organizacji 

kreowania innowacji. Dzięki temu mogą się przyczynić do poprawy poziomu inno-

                                                                   
1 arozycka@wne.uw.edu.pl, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, www.wne.uw.edu.pl. 
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wacyjności podmiotów biorących w nich udział, regionu, czy nawet Polski (hipotezą 

badawcza pracy). 

W opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu, dane pochodzące z Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), raporty z zakresu problematyki inno-

wacyjnej, jak i materiały źródłowe udostępnione przez przedsiębiorstwa będące 

partnerami klastrów oraz przez koordynatora – IMDiK PAN. Z uwagi na innowacyjny 

charakter produktów i technologii oraz planowane strategie zarządzania wynikami prac 

badawczych, w artykule nie są podawane nazwy przedsiębiorstw. 

2. Istota i rodzaje innowacji 

Określenie „innowacja” pochodzi od łacińskiego słowa innovatio oznaczającego 

odnowienie oraz od łacińskiego słowa innovare oznaczającego „odnawiać”. Zgodnie 

ze Słownikiem wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopaliń-

skiego słowo „innowacja” zostało zdefiniowane jako wprowadzenie czegoś nowego, 

rzecz nowo wprowadzona, nowość, reforma [3]. 

Pojęcie innowacji zostało wprowadzone do teorii ekonomii przez J.A. Schumpetera 

w 1912 roku, który umieścił innowacyjność w centrum rozważań, sprecyzował 

trudności, które muszą być pokonane w celu wdrożenia innowacji, podkreślał różnice 

pomiędzy wynalazkiem a innowacją. Dla Schumpetera liczyła się innowacja, czyli 

pierwsze zastosowanie danego rozwiązania, a nie rozpowszechnienie tego rozwiązania, 

które było przez niego określane mianem imitacji [4]. 

Z kolei Van de Ven zdefiniował innowacje jako rozwój i wdrażanie nowych po-

mysłów przez ludzi, którzy z czasem angażują się w transakcje z innymi w ramach 

porządku instytucjonalnego. Ta definicja skupia się na czterech czynnikach: nowe 

pomysły, ludzie, transakcje i kontekst instytucjonalny [5]. 

Innowacja jest też postrzegana jako nieprzewidywalna działalność. Nowe produkty 

powstają w ramach złożonego z natury i niejednoznacznego procesu, zaś droga do 

innowacji obejmuje wiele objazdów i ślepych zaułków. Jednak nawet w tym ujęciu 

nowe innowacje produktowe są niezbędne w przedsiębiorstwach technologicznych 

i reprezentują potencjał komercyjny działalności badawczo rozwojowej danego pod-

miotu [6, 7]. 

Zgodnie z Podręcznikiem Oslo, innowacja to: nowy lub ulepszony produkt lub 

proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub 

procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom 

(produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces) [8]. Za minimalny 

wymóg zaistnienia innowacji uważa się sytuację, w której wprowadzany produkt czy 

proces są nowe dla podmiotu. Metodologia Oslo wyróżnia dwa typy innowacji ze 

względu na ich przedmiot. Innowacje produktowe polegają na udoskonaleniu istnie-

jącego lub wprowadzeniu na rynek nowego produktu bądź usługi. Natomiast innowacje 

w procesie biznesowym polegają na udoskonaleniu lub wprowadzeniu do użytku przez 

przedsiębiorstwo nowego procesu biznesowego dla jednej lub więcej funkcji bizne-

sowych. W procesach biznesowych można wyróżnić sześć funkcji przedsiębiorstwa, 

z których dwie odwołują się do wytwarzania i dostarczania produktów na sprzedaż 

jako podstawowej działalności przedsiębiorstwa, a cztery pozostałe funkcje dotyczą 

działalności wspomagającej, takiej jak marketing, dystrybucja i logistyka, sprzedaż 
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i usługi posprzedażowe oraz usługi w zakresie technologii informacyjno-komunika-

cyjnych [8]. 

Na poziomie makroekonomicznym najczęściej wykorzystywanym narzędziem 

w sposób kompleksowy mierzącym poziom innowacyjności całych gospodarek euro-

pejskich jest Europejska Tablica Wyników Innowacyjności, czyli European Innovation 

Scoreboard opracowana przez Komisję Europejską [2]. Badanie umożliwia ocenę inno-

wacyjności gospodarek poszczególnych krajów i jest jednocześnie próbą zestawienia 

uzyskanych wyników z największymi gospodarkami świata. Badanie z 2021 roku 

pokazało, iż Unia Europejska radzi sobie lepiej niż Chiny, Indie, Rosja, Brazylia 

i RPA, jednak wypada gorzej od Korei Południowej, Kanady, Australii, Stanów Zjedno-

czonych i Japonii. Pomiar innowacyjności jest dokonywany w oparciu o cztery główne 

rodzaje działalności, uwzględnia 12 wymiarów innowacji, przekładając się na 32 różne 

wskaźniki. Pierwszy rodzaj działalności „warunki ramowe” obejmuje czynniki umożli-

wiające rozwój innowacji i jednocześnie pozostające poza kontrolą przedsiębiorstw, 

uwzględnia trzy wymiary innowacji: zasoby ludzkie, atrakcyjne systemy badawcze 

i transformację cyfrową. Drugi rodzaj działalności określony jako „inwestycje” oznacza 

publiczne i prywatne inwestycje w badania naukowe i innowacje, uwzględnia trzy wy-

miary innowacji: finansowanie i wsparcie, inwestycje przedsiębiorstw oraz wykorzy-

stanie technologii informacyjnych. Trzeci rodzaj działalności to „działania innowacyjne” 

odzwierciedlające wysiłki w zakresie innowacji na poziomie przedsiębiorstw, obej-

mują trzy wymiary innowacji: innowatorzy, powiązania i aktywa intelektualne. Czwarty 

z kolei rodzaj działalności to „wpływ” obejmujący skutki działań przedsiębiorstw 

w zakresie innowacji, obejmuje trzy wymiary innowacji: wpływ na wielkość sprzedaży, 

wpływ na poziom zatrudnienia i wpływ na zrównoważenie środowiskowe. 

Pozycja Polski w rankingu europejskim jest nieustannie niska. Nasz kraj znajduje 

się w najsłabszej grupie: wschodzących innowatorów, znajdując się daleko poza średnią 

unijną. Względnie mocne strony Polski to wykorzystanie technologii informacyjnych, 

cyfryzacja oraz aktywa intelektualne. Najlepsze dla Polski wskaźniki są związane 

z ludnością z wyższym wykształceniem, aplikacjami do projektowania oraz technolo-

giami związanymi ze środowiskiem. Niestety Polska ma też bardzo wysoki udział osób 

bez skłonności do innowacji, znajduje się również poniżej średniej wskaźników 

związanych ze zmianami klimatu. Średnio wyniki dla całej Unii Europejskiej wzrosły 

od 2014 roku o 12,5%. I chociaż wzrost dla Polski pozwolił na zakwalifikowanie jej do 

grupy państw członkowskich, których wyniki poprawiły się o 10-15% względem roku 

2014, to jednak ogólny poziom wskaźników jest na tyle niski, iż Polska ciągle znajduje 

się w gronie czterech najsłabszych krajów pod względem poziomu innowacyjności [2]. 

3. Klastry jako narzędzie wspierania innowacyjności 

Klaster jest spolszczeniem angielskiego terminu cluster oznaczającego grupę, kępę, 

wiązkę, czy rój. W literaturze polskiej funkcjonuje również kategoria „grona” oraz za-

pożyczone z języka francuskiego pojęcie „lokalny system produkcyjny”. A. Bąkowski 

i A. Nowakowska definiują klaster jako specyficzną formę organizacji produkcji, pole-

gającą na koncentracji w bliskiej przestrzeni prowadzących komplementarną działal-

ność gospodarczą, elastycznych podmiotów, które współpracują i jednocześnie kon-

kurują między sobą [9]. W okresie ostatnich 20 lat powstało bardzo wiele definicji 

klastra. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że klaster ma tyle definicji, ilu jest 
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ich autorów [10]. Niektóre odnoszą się jedynie do relacji wewnątrz przedsiębiorstwa, 

podczas gdy inne adresują zagadnienia o szerszym zasięgu. Duża wariacja poglądów 

sprawiła, że niektórzy autorzy zwracali wręcz uwagę na chaotyczną naturę koncepcji 

klasteringu [11]. Według S. Rosenfed klaster to proste geograficzne skupiska wzajemnie 

powiązanych przedsiębiorstw i instytucji o skali wystarczającej do wytworzenia efektów 

zewnętrznych [12]. Zdaniem J. Cortright, klaster przemysłowy to grupa przedsię-

biorstw i związanych z nimi aktorów ekonomicznych oraz instytucji, które zlokalizo-

wane są blisko siebie oraz osiągają przewagę dzięki wzajemnej bliskości i powią-

zaniom [13], zaś według E. Hill i J. Brennan jest to geograficzne skupisko konku-

rencyjnych przedsiębiorstw lub instytucji tej samej branży, które pozostają w bliskich 

relacjach sprzedawca-nabywca z innymi branżami w regionie bądź też współdzielą 

wyspecjalizowane zasoby pracy, pozwalające na wypracowanie przewagi konkuren-

cyjnej nad tymi samymi branżami w innych miejscach [14]. Dosyć odmienny pogląd 

reprezentuje z kolei E. Glaeser i J. Gottlieb, twierdząc, że ludzie tworzą struktury 

klastrowe, aby być po prostu bliżej czegoś [15]. To tylko wybrane spośród wielu 

definicji klastrów, dostępnych w literaturze. Widać wśród nich duże zróżnicowanie, 

przejawiające się tak w niewielkich niuansach i szczegółach, jak i w szerszym wy-

miarze. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto jedną z najczęściej przytaczanych 

definicji autorstwa M. Porter’a, która mówi, iż klaster to geograficzna koncentracja 

wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw i instytucji w określonym obszarze, połączo-

nych podobieństwami i dopełnieniami [16]. Co więcej, według autorów podstawą 

powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące między przedsiębiorstwami, 

znajdującymi się na wspólnej ścieżce rozwoju (wspólna technologia, rynki docelowe, 

strategia marketingowa itd.). Kluczowe cechy klastra wg M. Porter’a to: koncentracja 

geograficzna i sektorowa, koopetycja, specjalizacja, synergia, komplementarność 

działalności, wspólna trajektoria rozwoju, partnerska współpraca biznesu z sektorem 

nauki i B+R oraz instytucjami otoczenia biznesu [17]. 

Koncepcja klastrów – w opozycji do tradycyjnych innowacji zamkniętych, w ramach 

których działalność innowacyjna zależy tylko od wewnętrznych zasobów przedsię-

biorstwa – wpisuje się w nowoczesny model otwartych procesów innowacyjnych, 

w których jednostki gospodarcze podejmują współpracę z innymi podmiotami, dążąc 

do wykorzystywania zewnętrznych źródeł innowacji poprzez połączenie wiedzy, 

umiejętności i wykorzystanie pomysłów, które są komplementarne do prowadzonych 

przez nie prac badawczo-rozwojowych [18]. Ze względu na powiązania, klaster jest 

odmianą sieci nastawionej na transfer wiedzy i kreowanie innowacyjnych rozwiązań, 

występującą w określonej lokalizacji geograficznej, w której bliskie sąsiedztwo zapewnia 

istnienie specyficznego rodzaju wspólnoty oraz zwiększa częstotliwość i znaczenie 

zachodzących na różnych poziomach interakcji [19]. Inicjatywy klastrowe są uznawane 

za instrument koncentrowania zasobów w celu osiągnięcia masy krytycznej, przyspie-

szenia transferu wiedzy oraz know-how [20]. Potwierdzenie przewagi innowacyjnej 

podmiotów działających w klastrach można znaleźć w raporcie opublikowanym przez 

Organizację Gallupa (por. tab. 1). 
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Tabela 1.  Działalność innowacyjna europejskich przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach na tle 
podmiotów spoza klastrów 

Rodzaj działalności innowacyjnej W klastrach (w %) Poza klastrami (w %) 

Wprowadzenie nowego/znacznie udoskonalonego 

produktu lub usługi 

78 74 

Wprowadzenie nowej/znacznie udoskonalonej 

technologii produkcji 

63 56 

Zbadanie rynku przed wprowadzeniem nowego 

produktu lub usługi 

53 33 

Zarejestrowanie jednego lub większej liczby znaków 

towarowych 

29 14 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [21] 

Głównym celem powstawania klastrów jest chęć uzyskania efektu synergii poprzez 

współpracę przedsiębiorstw powiązanych branżowo, dzięki dyfuzji wiedzy, skupieniu 

zasobów, zwiększeniu produktywności. Nie ma jednak pewności, że powstały klaster 

będzie miał zdolność do konkurowania [17]. I choć otwartość na innowacje jest jedną 

z często wymienianych cech klastrów, to nie każda funkcjonująca inicjatywa klastrowa 

podejmuje jakiekolwiek działania mające na celu wspieranie innowacyjności. Nawet 

obecność w powiązaniu jednostek naukowych i uczelni nie gwarantuje istnienia 

w klastrze dobrych warunków do tworzenia innowacji [22]. Innowacyjność klastrów 

w dużym stopniu zależy bowiem od potencjału posiadanego kapitału ludzkiego, obej-

mującego wiedzę, doświadczenie i umiejętności zawodowe pracowników, ich moty-

wacje do rozwoju wiedzy i stosowania innowacji [23]. Dla wielu przedsiębiorstw 

istotnym ograniczeniem wzrostu innowacyjności jest bariera finansowa, w tym brak 

środków na zakup usług i zaplecza B+R. Czynniki te powodują, że nie wszystkie 

inicjatywy klastrowe kończą się sukcesem. W rzeczywistości gospodarczej spotkać 

można klastry statyczne (wykorzystują tylko zalety lokalizacji), potencjalne (nie 

spełniają wszystkich cech klastra) i schyłkowe, których efektywność działania jest 

nikła a innowacyjność – mocno ograniczona. 

Klastry odgrywają bardzo istotną rolę w generowaniu innowacji i aktywności inno-

wacyjnej podmiotów je tworzących. Organizacje działające niezależnie muszą liczyć 

się z istnieniem w ich bezpośrednim środowisku wielu luk, hamujących ich innowa-

cyjność. Podejmowanie kooperacji w ramach klastrów umożliwia tworzenie „mostów”, 

pozwalających na obniżanie lub nawet zupełne niwelowanie niekorzystnego wpływu 

tych luk [22]. 

Rolę klastrów na polu innowacji udokumentowano już pod koniec XX wieku; m.in. 

R. Baptista i P. Swann w 1998 roku wykorzystali modele matematyczne do oceny 

wpływu przynależności przedsiębiorstw do struktur klastrowych na ich zdolność do 

generowania innowacji; wyniki badania wykazały pozytywny związek [24] (dostrzeżono 

znacznie wcześniej). Autorzy licznych prac badawczych kolejnych lat podzielali ten 

pogląd. Przykładowo, E. Grzegorzewska i wsp. przeprowadzili badanie z udziałem 

przedsiębiorstw polskiej branży meblarskiej, wykazując, że udział w strukturach 

klastrowych zwiększył innowacyjność kooperantów [25]. Do analogicznych wniosków, 

jednak w odniesieniu do przedsiębiorstw europejskich, można dojść analizując dane 

raportów Innobarometer, opracowanych na zlecenie Komisji Europejskiej [26]. Badania 

przeprowadzone z kolei przez zespół A.V. Saraceni’ego, oparte na matematycznych 
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wskaźnikach innowacyjności, wytyczonych w sferach: dążeń do osiągnięcia innowa-

cyjności oraz stopnia ich osiągnięcia, wykorzystywały szereg cech, jakimi charaktery-

zowały się podmioty działające niezależnie oraz przedsiębiorstwa funkcjonujące 

w ramach struktur klastrowych; końcowe wyniki dowiodły hipotezy, jakoby podmioty 

działające w klastrach osiągnęły większą innowacyjność [27]. 

4. Model potrójnej helisy 

Klastry przybierać mogą dowolną postać wybraną przez kooperantów. Jak już 

wcześniej wspomniano, koncepcji clusteringu jest wiele; zakładają one kooperację 

różnych aktorów, w różnej skali i o różnej specyfice działalności. Istnieje jednak 

dobrze zbadana i powszechnie uznawana teoria, jakoby powstawanie klastra powinno 

opierać się na tzw. modelu potrójnej helisy [28]. 

Początki modelu potrójnej helisy przypadają na pierwszą połowę XX wieku 

i dotyczą rozwoju regionalnego w USA w czasach Wielkiej Depresji [29]. Koncepcja 

porusza zagadnienie kooperacji między wieloma interesariuszami, wywodzącymi się 

ze środowisk akademickich, rządowych oraz przemysłowych. Siła oddziaływania 

podmiotów danego rodzaju, ich wpływ na pozostałe instytucje oraz rodzaj wzajem-

nych relacji obrazuje dynamikę modelu, dzięki czemu wyodrębnić można 3 główne 

typy potrójnej helisy. W systemie etatystycznym dominującą rolę odgrywają głównie 

organizacje publiczne (rządowe); mowa wówczas o potrójnej helisie typu I. W systemie 

leseferycznym główną siłą są przedsiębiorstwa (potrójna helisa typu II), zaś w środo-

wiskach opartych na wiedzy coraz większe znaczenie odgrywają uczelnie wyższe 

i podmioty badawczo-rozwojowe (potrójna helisa typu III); środowiska naukowe 

odgrywają niekiedy wręcz dominującą rolę; jest to zarazem model najbardziej 

zbalansowany [30, 31]. Wszystkie modele podkreślają istotność wzajemnych interakcji 

podmiotów dla poprawy warunków mających znaczenie dla wytwarzania innowacji 

w gospodarkach i społecznościach opartych na wiedzy [32]. 

5. Klastry w Polsce i ich innowacyjność 

W Polsce kooperacja na poziomie klastrów jest koncepcją stosunkowo nową. 

Większość struktur tego rodzaju powstała w latach 2011-2015, z czego najstarsze liczą 

sobie nie więcej niż 17 lat [33]. Często przywoływanymi przykładami są klastry funk-

cjonujące dla potrzeb przemysłu: Dolina Lotnicza w woj. podkarpackim, klaster bu-

dowlany w woj. świętokrzyskim i lubelskim, czy Śląski Innowacyjny Klaster Czystych 

Technologii Węglowych. W Polsce funkcjonuje około 130 klastrów i inicjatyw 

klastrowych [34]. Trudno zidentyfikować, jaką część z nich stanowią klastry należące 

do sektora nauk medycznych i biotechnologicznych, gdyż nie ma jednej ogólno-

dostępnej bazy wszystkich klastrów funkcjonujących w Polsce. Szacunkowo może to 

być ok. 20 klastrów. 

Jednej z bardziej wnikliwych analiz polskiego clusteringu podjął się A.M. Kowalski, 

który w 2012 roku zbadał, czy uczestnictwo w inicjatywie klastrowej wpłynęło na 

wdrażanie przez przedsiębiorstwa innowacji. Wyniki przeprowadzonych analiz wyka-

zały, że tylko w 33,43% z 350 ankietowanych podmiotów uczestnictwo w klastrach 

skutkowało wprowadzeniem innowacji [35]. Oznacza to, że tylko co trzecie przed-

siębiorstwo wprowadziło innowacje będące wynikiem współpracy w ramach klastra. 
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Potwierdzenie powyższych, mało optymistycznych wniosków dotyczących polskich 

klastrów, stanowi także „Benchmarking klastrów” przeprowadzony przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z którym nie można niestety potwierdzić 

wysokiej innowacyjności klastrów w ujęciu innowacji unikalnych, przełomowych [36]. 

Sytuacja ta jest tłumaczona niskim poziomem innowacyjności polskiej gospodarki. 

W rekomendacjach raportu można znaleźć zalecenie, aby jednostki naukowe bardziej 

zdecydowanie włączały się w działalność klastrów. Kolejne przeprowadzone przez 

PARP badanie w 2018 roku nie wykazało poprawy tej sytuacji i rozwój innowacji 

w klastrach był oceniany bardzo słabo [34]. 

Za przyczynę ww. stanu rzeczy w obszarze polskich klastrów można postrzegać 

deficyt struktur klastrowych, których funkcjonowanie oparte jest na modelu potrójnej 

helisy typu III. Dane zaprezentowane w „Raporcie z inwentaryzacji klastrów w Polsce 

w 2015” [33] wskazują, że dominującym typem struktur klastrowych w Polsce jest 

model potrójnej helisy typu II, w którym dominującą rolę odgrywają przedsiębiorstwa. 

Analizie poddano 134 klastry, w ramach których kooperację prowadziło 5868 pod-

miotów; spośród nich aż 78% stanowiły przedsiębiorstwa, 6% instytucje otoczenia 

biznesu, zaś 9% jednostki naukowe (pozostałe podmioty zakwalifikowano do grupy 

„inne”). Należy przy tym zauważyć, że część klastrów bardzo silnie nastawiona była 

na współpracę biznesową – aż ¼ struktur w ogóle nie zawierała instytucji otoczenia 

biznesu (przez co też trudno jest nazwać tego rodzaju strukturę mianem potrójnej 

helisy), zaś niewiele posiadało duży udział jednostek naukowych (w zaledwie 3 klastrach 

stanowiły one co najmniej 30% członków, zaś w 10 minimum 20%; aż w 78% 

klastrów udział jednostek naukowych wynosił mniej niż 15%). Według przytaczanych 

w raporcie danych, na tle klastrów zagranicznych polskie klastry wykazują w swoich 

strukturach wysoki odsetek przedsiębiorstw, co może mieć związek z niską inno-

wacyjnością. Kooperanci mocniej są bowiem nastawieni na osiąganie bezpośrednich 

korzyści ekonomicznych, wynikających ze współpracy (np. współdzielenie sieci dy-

strybucji, minimalizowanie kosztów logistycznych, łatwiejszy dostęp do półpro-

duktów/surowców itp.), nie zaś na rozwój i tworzenie innowacji. Dane serwisu 

Eurostat wskazują, że od polskich przedsiębiorstw mniej innowacyjne są w Unii 

Europejskiej jedynie przedsiębiorstwa rumuńskie [37]. 

6. IMDiK PAN: studium przypadku 

Za wyborem Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakow-

skiego Polskiej Akademii Nauk do analizy studium wykonalności przemawia fakt, że 

jest to jeden z bardziej wybitnych ośrodków naukowych z branży medycznej i jedno-

cześnie najbardziej aktywna w Polsce jednostka naukowa pod względem zaangażo-

wania w tworzenie i rozwój klastrów. Na przykładzie IMDiK PAN będzie więc 

możliwe ukazanie roli podmiotów tego rodzaju w indukowaniu innowacyjności. 

IMDiK PAN jest pomysłodawcą i koordynatorem trzech klastrów z branży me-

dycznej: Klastra Nauk Medycznych i Biomedycznych Alice-Med, Mazowieckiego 

Klastra Peptydowego oraz Klastra Leczenia Bólu. Klaster Alice-Med funkcjonuje 

w obszarze nauk medycznych i biomedycznych w celu realizacji wspólnych projektów 

badawczych, rozwojowych i komercyjnych, wspierania innowacyjności i przedsiębior-

czości oraz tworzenia warunków do efektywnej komercjalizacji wyników prac ba-

dawczo-rozwojowych powstałych na uczelniach wyższych i w jednostkach naukowych. 
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Obecnie do klastra należą 24 podmioty, w tym aż siedem instytutów naukowych, 11 

przedsiębiorstw, uczelnia wyższa, 3 instytucje otoczenia biznesu, szpital kliniczny 

i hospicjum onkologiczne. Klaster Leczenia Bólu powstał jako regionalne powiązanie 

kooperacyjne mające na celu głównie wspieranie rozwoju Województwa Mazowiec-

kiego oraz łączenie nauki z gospodarką poprzez realizację wspólnych projektów ba-

dawczych. W klastrze prowadzone są prace związane z niwelowaniem bólu przewlek-

łego, nowotworowego, bólu towarzyszącego pacjentom paliatywnym, czy bólu 

związanego z problemami ginekologicznymi i motorycznymi. W jego skład wchodzi 

17 partnerów, przede wszystkim są to podmioty gospodarcze oraz hospicjum onkolo-

giczne. Mazowiecki Klaster Peptydowy powstał w celu promocji rozwoju woj. mazo-

wieckiego, promocji nauki i współpracy z gospodarką oraz zwiększania stopnia 

wykorzystania potencjału partnerów klastra. W ramach klastra są prowadzone prace 

dotyczące zastosowania peptydów jako aktywnego składnika leków, żywności i ko-

smetyków funkcjonalnych. Klaster skupia 23 podmioty, w większości są to przedsię-

biorstwa, ale do grona partnerów należą także dwa uniwersytety, jednostka naukowa 

oraz instytucja wspierająca (kancelaria rzeczników patentowych). Wszystkie klastry 

koordynowane przez IMDIK PAN nie mają wyodrębnionej struktury organizacyjno-

prawnej, opierają się jedynie na podpisanych umowach współpracy.  

7. Wspieranie innowacyjności przez klastry koordynowane przez IMDiK 

PAN 

Realizacji celu niniejszej publikacji może posłużyć pokazanie sytuacji Mazowiec-

kiego Klastra Peptydowego i Klastra Leczenia Bólu na tle ogólnej sytuacji klastrów 

(niezależnie od branży podejmowanej działalności) i poziomu innowacyjności polskiej 

gospodarki (tab. 2). 

Tabela 2. Sytuacja Mazowieckiego Klastra Peptydowego i Klastra Leczenia Bólu na tle ogólnej sytuacji 

klastrów w Polsce  

Wybrane wskaźniki dotyczące podobszaru 

„kreowania wiedzy i innowacji w klastrze” 

Klastry 

w Polsce 

Mazowiecki Klaster 

Peptydowy 

Klaster 

Leczenia Bólu 

Liczba członków klastra, którzy uczestniczyli we 

wspólnym przedsięwzięciu klastra, polegającym 

na opracowaniu nowego lub istotnie 
zmodyfikowanego produktu lub usługi.  

37% 73,9% 58,8% 

Wspólne przedsięwzięcia związane 
z prowadzeniem prac B+R w ogóle wspólnych 

projektów (jedynie dla członków klastra 

zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcia) 

65,4% 100% 100% 

Członkowie klastra, którzy uczestniczyli we 

wspólnych pracach B+R w ogóle populacji 

członków klastra 

23,9% 73,9% 58,8% 

Liczba członków klastra, którzy uczestniczyli we 

wspólnym przedsięwzięciu klastra, polegającym 
na opracowaniu nowego lub istotnie 

zmodyfikowanego produktu lub usługi.  

37% 73,9% 58,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [36] i dokumentów wewnętrznych IMDiK PAN 
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W Mazowieckim Klastrze Peptydowym i Klastrze Leczenia Bólu jest zdecydowanie 

większa liczba członków klastra, którzy uczestniczyli we wspólnym przedsięwzięciu, 

polegającym na opracowaniu nowego produktu, niż średnia dla klastrów w Polsce 

objętych badaniem [36]. Spośród wspólnych projektów zrealizowanych w Klastrze 

Peptydowym i Klastrze Leczenia Bólu wszystkie (100%) były związane z prowa-

dzeniem prac badawczo-rozwojowych, gdy dla ogółu klastrów było to ok. 65%. 

W odniesieniu do ogółu członków klastra zaangażowanie w prowadzenie wspólnych 

prac B+R jest dwu-, a nawet trzykrotnie wyższe dla klastrów koordynowanych przez 

IMDiK PAN względem ogółu klastrów. Źródeł sukcesu opisywanych inicjatyw kla-

strowych można upatrywać w dominującym znaczeniu jednostki naukowej, pełnieniu 

przez nią roli koordynatora klastrów, co ma przełożenie na dobór partnerów klastra 

(spośród najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw podejmujących współpracę 

z jednostką naukową, prowadzących badania), wpływa także na relacje wewnątrz 

klastra, skupianie współpracy na procesie innowacyjnym i tworzeniu nowych rozwiązań. 

Ten typ współpracy pozwala na klasyfikację analizowanych klastrów jako najbardziej 

zbliżoną do modelu potrójnej helisy typu III.  

Na podstawie Raportu z badania klastrów z woj. mazowieckiego opracowanego na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego klaster Alice-Med 

został najwyżej oceniony spośród wszystkich mazowieckich klastrów pod względem 

potencjału innowacyjnego, uzyskując bardzo wysoką przewagę nad wszystkimi innymi 

klastrami (wynik 9,14), drugi na liście był Mazowiecki Klaster Peptydowy z wynikiem 

5,43, zaś średnia dla klastrów mazowieckich wynosiła 3,30 (Klaster Leczenia Bólu nie 

był objęty badaniem). Obydwa klastry zostały zaliczone do elitarnej grupy klastrów 

zaawansowanych innowacyjnie (tylko cztery klastry w tej grupie). 

W celu wsparcia rozwoju klastrów, wspierania innowacyjności i intensyfikacji 

prowadzonych prac badawczych, przez IMDiK PAN zostało pozyskane dofinanso-

wanie z Unii Europejskiej na cztery projekty wspierające powstawianie i rozwój struktur 

klastrowych. Łączna wartość zrealizowanych przez IMDIK PAN projektów wspiera-

jących klastry przekroczyła 20 mln zł, przy przyznanym poziomie dofinansowania ok. 

17 mln zł. Jak na polskie warunki są to dosyć wysokie kwoty, jednak biorąc pod 

uwagę specyfikę i wymagania branży medycznej – podane kwoty są zaledwie kroplą 

w morzu potrzeb. W ramach realizowanych projektów był wykonany także zakup 

specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do wykorzystania przez partnerów klastra. 

Zostało stworzone dedykowane oprogramowanie telemedyczne, które wraz z zakupio-

nym sprzętem telemedycznym będzie wykorzystywane do zdalnej opieki nad pacjentami 

hospicyjnymi, którzy dzięki takiej opiece będą mogli przebywać w domu. W ramach 

klastrów prowadzone są wspólne projekty badawcze mające na celu tworzenie inno-

wacyjnych produktów, technologii i usług. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 

z Unii Europejskiej miała miejsce intensyfikacja prowadzonych prac badawczych 

i wdrożeniowych w ramach dwóch klastrów koordynowanych przez IMDiK PAN: 

Klastra Leczenia Bólu oraz Mazowieckiego Klastra Peptydowego. Współpraca prowa-

dzona przez podmioty w ramach klastrów zaowocowała wieloma przykładami opraco-

wania nowych rozwiązań z branży medycznej. Zakres prowadzonych prac badawczych 

był bardzo szeroki, a tematyka dotyczyła niemal wszystkich istotnych aspektów 

współczesnej medycyny. W projektach badawczych zajmowano się m.in. telemedy-

cyną, kosmetologią, dietetyką, leczeniem bólu, oceną stanu zdrowia pacjentów, moni-
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torowaniem poziomu bólu. Prowadzono też prace nad nowymi związkami antynowo-

tworowymi oraz opracowywano preparaty wspomagające gojenie ran.  

W ramach Mazowieckiego Klastra Peptydowego zostało opracowane narzędzie 

informatyczne w postaci e-platformy wspomagającej terapię neurodegeneracji, które 

wraz z zestawem testów do terapii i diagnostyki chorób związanych z zaburzeniami 

pracy centralnego ośrodka nerwowego umożliwia terapię osób chorych na Alzheimera, 

zaś osobom zdrowym dostarcza możliwości ćwiczenia mózgu.  

W ramach tego klastra zostało także zrealizowanych kilka projektów dotyczących 

dietetyki, nawyków żywieniowych, skuteczności leczenia żywieniowego. Jeden z nich 

badał nawyki żywieniowe w grupie chorych onkologicznych w porównaniu z osobami 

zdrowymi z uwzględnieniem własnych odczuć – postrzeganej jakości życia, skutecz-

ności oraz poziomu optymizmu. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych został 

opracowany raport oceniający nawyki żywieniowe w wybranych grupach chorych, 

zostały zebrane rekomendacje dotyczące zapotrzebowania w zakresie informacji i edu-

kacji na temat diety antyrakowej i zdrowego stylu życia z uwzględnieniem żywienia, 

powstała koncepcja programów specjalistycznych szkoleń oraz innowacyjnych 

warsztatów żywieniowych. Kolejny projekt miał na celu opracowanie innowacyjnych 

ekologicznych produktów żywnościowych zawierających związki peptydowe o działa-

niu przeciwstarzeniowym, sprofilowanych pod względem wieku i płci. Zostały 

zgłoszone propozycje narzędzi pomiarowych dla konsumentów do samodzielnego 

sprawdzania potrzeb zdrowotnych, wizerunkowych, odmładzających i w zakresie 

zapotrzebowania na składniki odżywcze. Została opracowana koncepcja programów 

specjalistycznych szkoleń skierowanych do właścicieli sklepów z żywnością ekolo-

giczną i producentów żywności oraz programów warsztatów żywieniowych z uwzględ-

nieniem roli białek i peptydów w prawidłowym odżywianiu. Powstały technologie 

produkcji koktajli peptydowych o działaniu odmładzającym, opartych na naturalnych 

składnikach odżywczych: „truskawkowy sernik peptydowy”, „pomarańczowe morze 

peptydowe” oraz „Green Monster peptydowy”. Inny projekt badawczy miał na celu 

zbadanie zapotrzebowania na innowacyjne ekologiczne produkty żywnościowe oparte 

o peptydy kierowane do osób uprawiających sport w sposób wyczynowy i amatorski 

w klubach fitness. Powstał raport z rekomendacjami dotyczącymi zapotrzebowania na 

zdrowe i ekologiczne żywienie i propozycje narzędzi pomiarowych dla konsumentów 

do samodzielnego sprawdzenia potrzeb energetycznych. Powstała koncepcja progra-

mów specjalistycznych szkoleń i warsztatów skierowanych do właścicieli i managerów 

klubów fitness w zakresie zdrowego odżywiania i wpływu prawidłowo zbilansowanej 

diety na możliwości treningowe. Powstały technologie produkcji koktajli peptydowych 

opartych na naturalnych składnikach skierowanych do osób aktywnych: „pomarań-

czowe morze peptydowe”, „zielone peptydy o smaku truskawkowym”, a także „koko-

sowe peptydowe szaleństwo”. 

Innym przykładem projektu Mazowieckiego Klastra Peptydowego jest opracowanie 

serii innowacyjnych produktów kosmetycznych przeciwdziałających starzeniu bazu-

jących na synergicznym połączeniu aktywnie działających peptydów z roślinnymi 

komórkami macierzystymi. Składniki te mają wyjątkowo silne właściwości wygładzania 

zmarszczek, ujędrniania skóry i zwalczania wszelkich efektów starzenia się skóry. 

W Klastrze Leczenia Bólu w wyniku realizacji projektu badawczego poświęconego 

treningowi uważności opracowano rekomendacje dotyczące wyboru optymalnych 
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narzędzi pomiarowych w placówkach medycznych i psychologicznych do oceny 

jakości życia, natężenia stresu i natężenia bólu w grupie chorych z przewlekłym bólem 

nowotworowym, nienowotworowym i u chorych na stwardnienie rozsiane. Zostały 

opracowane nowatorskie programy szkoleń i warsztatów oraz rekomendacje dla 

personelu medycznego, wolontariuszy, psychologów, trenerów, psychoonkologów itp. 

na temat możliwości zastosowania treningu uważności do leczenia przewlekłego bólu, 

a także propozycje i wskazówki dotyczące wprowadzania do terapii, jako wspierających 

farmakoterapię bólu, treningów uważności.  

W ramach innego projektu badawczego uwaga została skupiona na poziomie lęku 

i obawach przed stosowaniem przeciwbólowych leków opioidowych u chorych na 

nowotwory na przykładzie pacjentów leczonych w oddziałach hospicyjnych, ich 

rodzin, lekarzy hospicjum i lekarzy rodzinnych. W wyniku projektu powstał m.in. do-

kument opisujący utworzenie niezależnego obserwatorium dla zapewnienia chorym 

cierpiącym z powodu bólów przewlekłych i nowotworowych w Polsce dostępu do 

niezbędnych leków przeciwbólowych. 

Jednym z bardziej istotnych tematów współczesnej medycyny i zarazem szansą na 

jej rozwój jest zagadnienie telemedycyny. Tej problematyce był poświęcony inny 

projekt badawczy Klastra Leczenia Bólu, w ramach którego została opracowana nowa 

procedura systemowej opieki nad chorym paliatywnym obejmująca włącznie do 

systemu opieki w trybie hospicjum domowego metod telemedycznych, m-mobilnych 

i/lub e-medycznych. 

W Klastrze Leczenia Bólu opracowano także mobilne urządzenie do telemonito-

ringu kardiologicznego, przeznaczone do pomiaru odcinka QT i QTc w trakcie poda-

wania opioidowych leków przeciwbólowych, wykonane w formie plastra przykleja-

nego na klatkę piersiową. Równolegle w Klastrze Peptydowym powstała mobilna 

aplikacja do zdalnego monitorowania poziomu bólu chorego, a także oprogramowania 

komputerowe umożliwiające definiowanie przez lekarzy i specjalistów zestawu ankiet, 

pozwalające przeprowadzić ankiety służące do monitorowania poziomu bólu, reakcji 

na leki i oceny stanu zdrowia pacjenta. 

Przedstawione powyżej opisy realizacji wspólnych prac badawczych są konkretnymi 

przykładami podjęcia działań mających na celu opracowanie innowacyjnych pro-

duktów i technologii, pokazują realną współpracę przedsiębiorstw z sektorem naukowym 

i świadczą o proinnowacyjnym charakterze wsparcia oferowanego przez klastry 

w IMDiK PAN. Warto podkreślić, iż wszystkie wspólne przedsięwzięcia zrealizowane 

w ramach Klastra Leczenia Bólu oraz Mazowieckiego Klastra Peptydowego opierają 

się na pracach B+R, zakończyły się wdrożeniami innowacyjnych produktów i techno-

logii do praktyki gospodarczej, są to zatem pozytywne przykłady transferu wiedzy 

i współpracy środowiska naukowego z biznesem. Bez pomocy ze strony klastrów i bez 

dofinansowania udzielonego ze środków publicznych, część spośród przedstawionych 

powyżej produktów i technologii mogłaby nigdy nie powstać lub ich opracowanie 

i wdrożenie byłoby odłożone w czasie. W ramach zakończonych projektów zostało 

wdrożonych łącznie 59 nowych produktów, 15 innowacyjnych technologii i 1 nowa 

usługa. Tak duża liczba pozytywnie zakończonych projektów badawczych nie byłaby 

możliwa bez skutecznej współpracy partnerów klastra: przedsiębiorstw, jednostek 

naukowych i instytucji otoczenia biznesu. Do czynników sukcesu można zaliczyć 

także koncentrację tematyczną powstałych klastrów, istotną rolę jednostki naukowej, 
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duży nacisk na innowacyjność i podejmowanie prac B+R przez niemal wszystkich 

partnerów klastra, a także silną współpracę nastawioną na opracowywanie i wdrażanie 

nowych produktów i technologii. 

8. Podsumowanie 

Poprzez analizę przypadków artykuł prezentuje konkretne rozwiązania powstałe 

w Polsce w branży medycznej w Klastrze Leczenia Bólu i Mazowieckim Klastrze 

Peptydowym, koordynowanych przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 

PAN. Dowiedziono, że struktury oparte na modelu potrójnej helisy typu III, a więc 

takie, w których podmioty naukowe odgrywają znaczącą rolę, będąc niekiedy wręcz 

inicjatorami podejmowanych działań (jak w przypadku IMDiK PAN), zdolne są do 

kooperacji o wyjątkowo twórczym charakterze, owocującej powstawaniem innowacji 

o potencjale na skalę światową. Przytaczane przykłady opisują uczelnie, jednostki 

naukowe i przedsiębiorstwa, które opracowały szereg wspólnych nowatorskich pro-

duktów i technologii, dowodząc, że współpraca nauki z biznesem jest nie tylko możliwa, 

ale i skuteczna. Jednostka naukowa (IMDiK PAN) będąca koordynatorem trzech 

klastrów medycznych i biomedycznych, podjęła starania nie tylko w kierunku powo-

łania do życia nowych powiązań kooperacyjnych, ale także w celu zapewnienia jak 

najbardziej skutecznego wsparcia podmiotom uczestniczącym w tych inicjatywach. 

Wsparcie uzyskane z funduszy Unii Europejskiej pozwoliło m.in. na zakup sprzętu 

laboratoryjnego, wsparcie prowadzenia prac badawczych w celu opracowania i wdro-

żenia innowacyjnych rozwiązań. Przedstawione powyżej przypadki nie wyczerpują 

całego tematu wsparcia udzielanego w ramach klastrów i nie są jedynymi przykładami 

realizacji wspólnych projektów badawczych. Jest to realne potwierdzenie istnienia 

współpracy pomiędzy nauką a gospodarką, zaś przyznane międzynarodowe nagrody są 

dowodem na wysoki poziom innowacyjności prowadzonych prac badawczych – na 

skalę światową. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą pracy, wykazując, iż 

poprzez wsparcie prowadzenia wysoce innowacyjnych prac badawczych Mazowiecki 

Klaster Peptydowy i Klaster Leczenia Bólu przyczyniają się do poprawy konkuren-

cyjności podmiotów będących partnerami klastra, a w długim okresie pośrednio będą 

mieć wpływ na podniesienie ogólnego poziomu innowacyjności regionu, branży i kraju. 
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Klastry jako forma organizacji kreowania innowacji na przykładzie branży 

medycznej 

Streszczenie  
Praca podejmuje tematykę innowacyjnej działalności przedsiębiorstw i jednostek naukowych z punktu 

widzenia wzajemnych zależności tych podmiotów skupionych w ramach struktur klastrowych. Tematyka 

ta jest istotna, gdyż najczęściej analiza klastrów jest dokonywana z punktu widzenia teoretycznych rozważań 

dotyczących koncepcji instytucji otoczenia biznesu, ich roli i korzyści z ich istnienia. Znacznie rzadziej na 
gruncie literatury są prezentowane konkretne innowacyjne rozwiązania opracowane w klastrach. Celem 

niniejszej publikacji jest przedstawienie klastrów jako organizacji potencjalnie wspierających innowacyj-

ność w branży medycznej w Polsce na podstawie analizy konkretnych przypadków podjętych prac badaw-

czych oraz opracowanych w klastrach innowacyjnych produktów i technologii. Opracowanie zmierza do 
ukazania roli partnerów niebędących przedsiębiorstwami w generowaniu innowacyjności w strukturach 

klastrowych. Przedstawiono wyniki analizy studium przypadku dwóch klastrów koordynowanych przez 

polską jednostkę naukową: Mazowieckiego Klastra Peptydowego oraz Klastra Leczenia Bólu. Artykuł 

dowodzi, że realizowana w klastrach współpraca nauki z biznesem i przepływ wiedzy są nie tylko możli-
we, ale i skuteczne. W ramach zakończonych projektów badawczo-rozwojowych w analizowanych klastrach 

zostało wdrożonych łącznie 59 nowych produktów, 15 innowacyjnych technologii i 1 nowa usługa. 

Wszystkie prowadzone prace badawcze zakończyły się wdrożeniami opracowanych technologii i produktów 

do praktyki gospodarczej, zaś innowacyjność powstałych rozwiązań jest często na najwyższym, globalnym 
poziomie.  

Słowa kluczowe: innowacyjność, klastry, wiedza, B+R, studium przypadku 
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Clusters as a form of organization for creating innovation on the example  

of the medical industry 

Abstract  

The article deals with innovative activities of enterprises and scientific entities from the point of view 

of the mutual dependencies of such entities gathered in cluster structures. This subject is important because 
most often the analysis of clusters focuses on theoretical considerations related to the concept of business 

environment institutions, their role and the benefits they bring; specific innovative solutions developed in 

clusters are presented much less frequently in the literature. The purpose of this publication is to analyze 

clusters as organizations potentially supporting innovation in the medical industry in Poland on the basis of 
specific cases of research work undertaken and innovative products and technologies developed in clusters. 

The study aims to show the role of non-business partners in generating innovations in cluster structures, 

presenting the results of the case study analysis of two clusters coordinated by a Polish research unit: the 

Masovian Peptide Cluster and the Pain Treatment Cluster. The article demonstrates that cluster-based 
cooperation between the world of science and business involving transfer of knowledge is not only 

possible, but also effective. As a part of the completed research and development projects, a total of 59 new 

products, 15 innovative technologies and 1 new service have been implemented in the analyzed clusters. 

All the research work conducted has been concluded with the implementation of developed technologies 
and products into business practice; the innovativeness of the created solutions was often at the highest, 

global level. 

Keywords: innovations, clusters, knowledge, R&D, case study 
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Niebezpieczne zjawiska związane z publikowaniem 

wizerunku dziecka w internecie –  

analiza kryminologiczna 

1. Wprowadzenie  

W dzisiejszym, nowoczesnym świecie, coraz większa ilość osób wychowujących 

dzieci, decyduje się na dzielenie się swoim życiem prywatnym z resztą społeczności za 

pośrednictwem internetu m.in. poprzez publikowanie zdjęć, czy wpisów na portalach 

społecznościowych, takich jak Facebook, czy Instagram. Poza aspektem polegającym 

na „pochwaleniu się” dzieckiem, czy też ciekawym elementem z życia osobistego 

rodziny, które z pewnością może wywołać zachwyt wśród znajomych, rodzi to także 

ryzyko. Ów zagrożenie polega na pozostawieniu śladu cyfrowego, którego bardzo 

ciężko jest się pozbyć, a jego całkowite wykasowanie często bywa niemożliwe. Co 

więcej, zamieszczając dany post, osoba go publikująca traci nad nim kontrole, wskutek 

czego może on zostać potencjalnie wyświetlony przez każdego użytkownika internetu. 

Tak pozostawiony ślad cyfrowy może być oczywiście niegroźną pamiątką w „cyfro-

wym albumie” na portalu społecznościowym. Nie można także wykluczyć sytuacji, 

w której dany cyfrowy zapis jest w stanie wywołać zagrożenie dla dziecka m.in. poprzez 

wykorzystanie go na stronach dla pedofilii [1], kradzieży cyfrowej tożsamości, a nawet 

jako pretekst do nękania w rzeczywistym świecie, czy też podstawę do odmowy przy 

ubieganiu się o przyjęcie do wymarzonej pracy lub na studia. Warto przy tym zazna-

czyć, że omawiane w niniejszym artykule zjawiska mają charakter dynamiczny, a także 

przybierający coraz to nowsze formy ze względu na ciągły rozwój nowych technologii 

i postępująca cyfryzację większości dziedzin życia. Niemniej przedstawia on zdaniem 

autora aktualne zagrożenia wobec najmłodszych, powodowane przez ich opiekunów 

i rodziców, które mogą mieć ujemne skutki dla ich rozwoju i dalszego życia ich pod-

opiecznych.  

Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie aktualnych zagrożeń związanych 

z publikowaniem wizerunku dziecka w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem 

analizy o charakterze kryminologicznym. 

2. Sharenting 

Jednym z najczęściej spotykanych zjawisk związanych z zagadnieniem publikacji 

wizerunku dziecka w internecie, a co za tym idzie również kreowaniu jego cyfrowej 

tożsamości jest sharenting. Termin ten pochodzi od zlepka dwóch angielskich słów 

share – dzielić oraz parenting – wychowywać. Możemy je rozumieć poprzez nadmierne 

publikowanie treści przez rodziców w mediach społecznościowych na temat swoich 

dzieci [2]. Taką definicje przyjmuje słownik języka polskiego [3] oraz część badaczy, 
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również słownik Collinsa definiuje to zjawisko jako: the habitual use of social media 

to share news, images, etc of one’s children [4], co można tłumaczyć jako nawykowe 

korzystanie z internetu w celu podzielenia się informacjami, zdjęciami itp. o swoich 

dzieciach. Może ono przybierać różną formę, począwszy od zamieszczania wpisów 

tekstowych w postaci postów na portalach społecznościowych, kończąc na umiesz-

czaniu zdjęć i filmów prezentujących dziecko. Zjawisko to w ocenie autora należy 

ocenić negatywnie i traktować jako zagrożenie. Wbrew pozorom nawet niewinne 

zdjęcia, których celem jest chęć pochwalenia się życiem rodzinnym, może nieść za 

sobą poważne konsekwencje. Przede wszystkim dostarczają one informacji na temat 

dziecka często bez jego zgody pozostałym użytkownikom internetu. Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że popularnym zjawiskiem, które zawiera się w sharentingu jest 

publikowanie zdjęć przedstawiających USG jamy brzusznej kobiety będacej w ciąży. 

Wskutek czego powstaje ślad cyfrowy już na etapie nasciturusa. Jest to niepokojące ze 

względu na fakt, iż dana społeczność internetowa jest w stanie dowiedzieć się o nad-

chodzącym potomku danej osoby, zanim nastąpi jego narodzenie. Wskutek czego 

zaczyna ono swoje istnienie w Internecie, zanim jeszcze weźmie swój pierwszy oddech 

[5].  

Dalsze publikowanie informacji dot. dzieci stwarza wobec nich wiele zagrożeń 

i wbrew pozorom może poważnie im zaszkodzić w dalszym rozwoju. Coraz częstszą 

praktyką ze strony rekruterów staje się sprawdzanie swoich przyszłych pracowników 

w mediach społecznościowych. Z kolei zdjęcia prezentujące osobę ubiegającą się 

o prace w zabawnych sytuacjach z dzieciństwa, a także te przedstawiające dane oso-

bowe, takie jak te zawarte w świadectwie szkolnym, które często bywa publikowane, 

może zaszkodzić przy procesie rekrutacji. Tego typu informacje udostępniane przez 

rodzica na swoim profilu społecznościowym odbierają dziecku możliwość kreowania 

własnej cyfrowej tożsamości. Ponadto takie posty ułatwiają profilowanie w ramach 

działań OSINT-owych
2
, które mogą służyć różnym celom, wymierzonym zarówno 

przeciwko dziecku, jak i rodzicowi.   

W przypadku sharentingu bardzo istotną kwestią jest pytanie dziecka o zgodę, na to 

czy chce, by dane zdjęcie zostało opublikowane, nawet jeśli nie rozumie, co właściwie 

oznacza publikacja jego wizerunku w mediach społecznościowych, to już na tym 

etapie rozwoju istnieje możliwość sprzeciwu ze strony podopiecznego, zaś rolą rodzica 

powinno być uszanowanie jego odrębnego zdania. Rzecz jasna temat publikacji 

danych o podopiecznych nie dotyczy tylko małych dzieci, ale także i osób, które już są 

nastolatkami, czy nawet dorosłymi. Oznaczanie ich przez rodziców i wrzucanie regu-

larnych postów może być powodem do dokuczania w miejscu nauki czy pracy, ponadto 

narusza ono prywatność danej osoby.  

Co istotne w przypadku publikacji zdjęć, czy jakichkolwiek danych w internecie 

nie ma mowy o kontroli dalszych losów przedmiotowych informacji. Mogą one przy-

kładowo posłużyć do przeróbek, a potem tak spreparowane stać się memem. Takowy 

obrazek z kolei może stać się viralowy (modny, popularny) i przyciągnąć uwagę 

szerszego grona nieznajomych osób [6]. Co więcej, zdjęcia prezentujące dziecko 

w trakcie czynności higienicznych, np. podczas kąpieli mogą zostać wykorzystane jako 
                                                                   
2 OSINT (Open Source Intelligence, w wolnym tłum. z ang. wywiad z miejsc ogólnodostępnych), znany 

również pod nazwą „Biały wywiad”, polega na zbieraniu informacji o danej osobie na podstawie 

szerokopojętych danych ogólnodostępnych w internecie. 
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materiał dla stron pedofilskich. Nie jest także wykluczone, że publikacja takowej foto-

grafii może wyzwolić u osób z naszego najbliższego kręgu pewne bodźce pedofilskie 

i skłonić je do podjęcia decyzji o zainteresowaniu się dzieckiem, przez to bardzo często 

pedofilami są osoby z kręgu znajomych, a taka publikacja może pobudzać ich zmysły 

[7]. 

2.1. Oversharenting  

Oversharenting jest zjawiskiem znacznie bardziej radykalnym względem sharen-
tingu, jego trzon podobnie jak w przypadku sharentingu stanowi publikowanie infor-
macji o dzieciach przez rodziców. Sama forma się nie zmienia, jednakże ulega pogłę-
bieniu częstotliwość i tematyka publikowanych materiałów. Samo słowo over w tłum. 
z ang. rozumiane jest jako „ponad, nad”, zatem oversharenting jest zjawiskiem pole-
gającym na nadmiernym publikowaniu materiałów o swoich dzieciach w internecie 
[8]. Z oversharentingiem będziemy mieli styczność w momencie, gdy rodzic zamiesz-
cza posty, informacje z dużym natężeniem. Niekiedy nawet kilka razy w ciągu jednego 
dnia, opisując wydarzenia z dnia codziennego swojego dziecka, a także publikując 
zdjęcia i filmy przedstawiające nawet najbardziej zwyczajne sytuacje, takie jak: je-
dzenie, spanie, odpoczynek. Zjawisko to zwiększa ilość danych o dziecku, które jedno-
cześnie są bardzo cenne dla korporacji, a te na podstawie nich są w stanie dobierać 
odpowiednie reklamy, a także w przyszłości sprofilować rozwijającego się człowieka, 
dzięki czemu łatwiej będzie im dostarczyć produkt dopasowany do potrzeb tej kon-
kretnie jednostki. Poprzez nadmierne udostępnienie informacji odnośnie danej osoby, 
istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że informacje na jej temat, w tym jej profil 
psychologiczny posłuży do stosowania nieuczciwych praktyk w zakresie przedsta-
wianych ofert tak, by konkretna jednostka kupowała tylko te produkty, które algorytm 
uzna za dopasowane do niej. Takie ryzyko będzie znacznie mniejsze u osób, wobec 
których rodzice nie stosowali praktyk o charakterze oversharentingowym. 

3. Troll Parenting  

Zjawiskiem najbardziej szkodliwym dla dziecka będącym następstwem publikacji 
jego wizerunku w internecie przez rodziców jest troll parenting, który polega na takim 
przedstawieniu dziecka, by wywoływało to reakcje śmiechu wśród odbiorców, którymi 
zazwyczaj są znajomi rodziców. Do najczęstszych przykładów troll parentingu zali-
czamy: przedstawienie dziecka w nienaturalnej pozycji, która w połączeniu z nie-
adekwatnym opisem może budzić skojarzenia wśród odbiorców, przerabianie zdjęć 
dzieci na memy, publikowanie zdjęć z dzieckiem trzymającym alkohol, czy papierosy, 
oraz wrzucanie filmów prezentujących dziecko w sposób je ośmieszający. Co gorsze 
niejednokrotnie opiekunowie nieletnich celowo przerabiają zdjęcia swoich pociech, 
licząc na poklask wśród znajomych, jednocześnie nie licząc się z tym, jakie skutki może 
to wywołać wśród dzieci, gdy te dorosną lub ów nagranie, czy zdjęcie przedostanie się 
do grona znajomych dziecka. Może to skutkować bullyingiem, czy też innymi formami 
nękania, nie mówiąc o problemach z „naprawą” wizerunku i kreowania własnego ja 
w internecie.  

Prekursorem omawianego zjawiska w sieci był m.in. emitowany od 1994 do 2009 
roku program telewizyjny „Śmiechu Warte”. Prezentowano w nim z pozoru zabawne 
sytuacje, w wyniku których niejednokrotnie osoba przedstawiana doznawała krzywdy, 
niemniej sposób, w jaki to prezentowano, w połączeniu z zabawną narracją i muzyką 
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wzbudzał wśród publiczności zadowolenie i śmiech. Same nagrania pochodziły z róż-
nych źródeł, niemniej jednym ze sposobów na emisję było przesłanie ich do studia. 
Dawało to także na możliwość wygrania atrakcyjnej nagrody [9]. Bohaterami tych 
krótkich filmików były niejednokrotnie dzieci, które zostały wystawiane na pośmie-
wisko przez swoich rodziców w ogólnopolskiej telewizji.  

Ze zjawiskiem troll parentigu wiąże się kwestia popularności, a mianowicie tego, że 
wstawiony raz do internetu obraz nigdy nie ginie, bo użytkownik może z niego zrobić 
screena i mieć go w swych zasobach. Może się zdarzyć, że raz wrzucone zdjęcie będzie 
wielokrotnie powielane, wskutek czego będzie rozpoznawalne na całym świecie, przez 
co wytworzona tak cyfrowa tożsamość staje się problemem dla osoby na niej przed-
stawionej. Będzie musiała ona żyć ze świadomością, że „tym zabawnym dzieciakiem” 
jest właśnie ona i nie jest w stanie z tym absolutnie nic zrobić. Oczywiście może ona 
w dorosłym życiu podjąć próby walki z rozpowszechnieniem swojego wizerunku 
w sieci, jednakże w przypadku, gdy stanie się ono viralowe, to szanse na to są bliskie 
zeru [10]. 

4. Baby role play  

Jednym z następstw udostępniania wizerunku dziecka w internecie, jest możliwość 
kradzieży jego cyfrowej tożsamości, w tym wypadku zdjęcia, tudzież filmu, umiesz-
czonego pierwotnie na profilu społecznościowym, czy też blogu rodzica. Poprzez 
kradzież tożsamości w tym wypadku należy rozumieć zawłaszczenie zdjęcia dziecka 
i opublikowanie go na innym, niezwiązanym z ofiarą profilu, jednocześnie nadając mu 
nową tożsamość i podając się za jego rodzica, tudzież opiekuna. Omawiane zjawisko 
nazywane jest baby role play i jest najbardziej popularne na portalu Instagram, którego 
główną treść stanowią zdjęcia oraz krótkie filmy zamieszczane przez użytkowników. 
Baby role play sam polega na wcześniej omawianej kradzieży tożsamości cudzego 
dziecka i przedstawieniu go jako swojego, co gorsza w „grę” zaangażowany nie jest 
tylko i wyłącznie sprawca, który posługuje się cudzą tożsamością, ale także i postronni 
internauci, którzy komentując i „polubiając” zdjęcia oszustów świadomie uczestniczą 
w procederze. Uczestnicy tego procederu bowiem zdają sobie sprawę z tego, że całość 
nie odbywa się na prawdę, a jedynie wcielają się w rolę określonych znajomych, czy 
członków rodziny. Samo sformułowanie role play, można tłumaczyć, jako odgrywanie 
ról i tak właśnie jest w omawianym przypadku. Osoba kradnąca tożsamość wciela się 
w role rodzica odpowiadając na pytanie pozostałych uczestników „gry”, poza publicz-
nymi komentarzami niejednokrotnie wymieniają oni informacje w ramach prywatnych 
wiadomości. Materiałów w postaci zdjęć i filmów dostarczają nieświadomi rodzice 
stosujący sharenting, a już prawdziwą pożywką dla takiego oszusta są osoby udostęp-
niające treści o charakterze oversharentingowym [11].  

Przed zjawiskiem baby role play można chronić się poprzez nie wrzucanie zdjęć 
i informacji o dziecku do internetu, co autor niniejszego opracowania zaleca, gdyż jest 
to jedyna skuteczna metoda przed tym zjawiskiem. Niemniej, w przypadku, gdy 
zdjęcia dziecka znalazły się w internecie, a rodzic chce sprawdzić, czy takowe jest 
wykorzystywane w tym procederze powinien on zacząć od przeszukania zasobów 
internetowych za pomocą obrazu w wyszukiwarce internetowej np. korzystając z: 
Google, Bing, Yandex. Za pomocą graficznych zasobów internetu w predefiniowanych 
wyszukiwarkach istnieje szansa na znalezienie danego zdjęcia w innym miejscu 
internetu. Pozwoli to na znalezienie danego użytkownika, który dopuścił się kradzieży 
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tożsamości. Inną metodą jest ręczne przeszukiwanie portalu Instagram w poszukiwaniu 
zdjęć dziecka. Roleplayowcy zazwyczaj oznaczają swoje zdjęcia hashtagiem „#babyrp” 
bądź „#babyrpg”, niemniej tego typu poszukiwania mogą okazać się bardzo karko-
łomne i nieefektywne ze względu na ogromną ilość publikowanych zdjęć na portalu 
Instagram.  

5. Pozostawienie śladu cyfrowego dziecka w sieci w świetle zagrożeń 

działaniami przestępczymi 

Jednym z głównych następstw publikacji wizerunku podopiecznego w internecie 
jest to, że odbieramy mu możliwość decydowania o własnym ja, rzecz jasna może to 
rodzić późniejsze problemy rodzinne, niemniej największym niebezpieczeństwem jest 
udostępnienie wizerunku dziecka bliżej nieznanej liczbie użytkowników, których 
dobrem nadrzędnym niekoniecznie jest ochrona wizerunku i czci napotkanego w sieci 
śladu cyfrowego dziecka. Z kryminologicznego punktu widzenia warto zaznaczyć, że 
poprzez udostępnienie takowego obrazu stwarzamy możliwość zobaczenia go poprzez 
osobę o skłonnościach pedofilskich. Jak zauważa B. Hołyst u pedofilów właściwym 
bodźcem podniecającym jest niedojrzałość ciała dziecięcego [6]. Niestety regularnie 
publikowane obrazy swoich pociech przez rodziców mogą być takowym bodźcem, 
należy to także połączyć z tym, że największa ilość czynów pedofilskich ma miejsce 
w najbliższym otoczeniu dziecka, a to właśnie znajomi są podstawową grupą odbiorców 
w przypadku mediów społecznościowych. 

Publikowanie zdjęć dziecka, wraz z zamieszczaniem o nim danych zawierających 
nazwę szkoły, miejsca, w których przebywa, czy nawet jedzenie, jakie lubi spożywać 
może również ułatwić ewentualnie porwanie dziecka. Udostępnianie owych informacji 
może także służyć innym zjawiskom z zakresu patologii społecznych, a będących 
w zainteresowaniu nauki kryminologii, chodzi tu o szantaż, którym napastnik może się 
posłużyć np. w celu uzyskania poufnych informacji służbowych od rodzica, który pia-
stuje wysokie stanowisko. Co więcej, poprzez regularne wstawianie postów o pod-
opiecznym dajemy jasny sygnał światu: dziecko jest dla nas ważne, co potencjalny 
przestępca może wykorzystać. 

Tworzenie śladu cyfrowego dziecka jest także tworzeniem swoistego tatuażu 
cyfrowego [12], który co prawda może być ukryty w zakamarkach internetu nie mniej 
może się okazać, że ktoś może „wydobyć” dane na temat przeszłości osoby takowym 
„tatuażem” naznaczonej. Należy mieć przy tym na uwadze, że osoby z takimi 
„pamiątkami” prezentują już swoistą historię w zasobach internetowych. Są one 
w gorszej sytuacji względem osób, które nie posiadają takiej przeszłości. Te z kolei nie 
muszą się obawiać o to, że ktoś odnajdzie ich zdjęcie z dzieciństwa lub wykorzysta je 
do ośmieszenia go. Jest to oczywiście tylko jeden z powodów dla których nie warto 
publikować zdjęć i informacji o swoim dziecku w internecie, co więcej nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć jak bardzo rozwinie się technologia i sztuczna inteligencja, przez 
co niemożliwe jest oszacowanie potencjalnej wartości danych na temat osoby, której 
życie jest relacjonowane w mediach społecznościowych od początku jego istnienia, 
a często już nawet na etapie życia w łonie matki.  

Z kryminologicznego punktu widzenia należy również zwrócić uwagę, na to, że 
w udostępnienie tak dużej ilości danych o osobie może się okazać przydatne w procesie 
profilowania i ustalania motywów danej osoby, w przypadku, gdyby dopuścił się prze-
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stępstwa. Jest to jeden z nielicznych plusów, jakich doszukuje się autor w omawianym 
zjawisku.  

Dane statystyczne [13] niestety pokazują, że samo zjawisku sharentingu stale się 
rozwija, część rodziców nawet zdaje sobie sprawę z tego, że ich prywatne zdjęcia nie 
giną w sieci i mimo to nadal kontynuują publikowanie informacji z życia swoich dzieci, 
jednocześnie uważając to za nieszkodliwe [14]. Poprzez udostępnianie takiej dużej 
ilości danych przyczyniają się oni do coraz szerszego i szybszego przenoszenia się 
życia swoich pociech do internetu, co jak wcześniej wspomniano niekoniecznie jest 
dobrym pomysłem. 

5.1. Odpowiedzialność karna osoby umieszczającej wizerunek dziecka 

w sieci w sposób sprzeczny z prawem  

Każda osoba dokonująca bezprawnego umieszczenia wizerunku dziecka w internecie 
powinna liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z przepisów krajowych, jak 
i międzynarodowych. Przede wszystkim zgodnie z art. 23 i 24 kc jednym z wymie-
nionych i chronionych dóbr osobistych jest wizerunek, który pozostaje pod protekcją 
prawa cywilnego. W związku, z czym dziecko w momencie, gdy nabędzie pełną 
zdolność do czynności prawnych będzie mogło pozwać swoich opiekunów [15]. Ma 
ono do tego prawo w momencie, gdy uzna, że jego dobra osobiste zostały naruszone. 
Należy także pamiętać, że w przypadku, gdy nad nieletnim władzę sprawuje dwójka 
rodziców, zgoda na upublicznienie wizerunku musi być wyrażona przez obojga. 
W przeciwnym razie jeden z nich może wytoczyć pozew przeciw drugiemu. Ponadto 
w przypadku publikacji wizerunku przedstawiającego nagie dziecko przez rodzica bez 
zgody drugiego swoje zastosowanie może znaleźć przepis z art. 191a kk, który mówi 
o naruszeniu intymności seksualnej, za którą to z kolei grozi kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5 [16]. Poza ustawodawstwem krajowym istotnym aktem 
normatywnym w kwestii ochrony interesu nieletnich jest Konwencja o Prawach Dziecka 
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989 roku. W przy-
padku ochrony wizerunku dziecka szczególne znaczenie ma art.12 ww. Konwencji, 
który mówi m.in. o prawie do swobodnego wyrażania własnych poglądów we 
wszystkich sprawach dotyczących dziecka pod warunkiem, że jest ono zdolne do 
kształtowania własnych poglądów [17].  

Przytoczone przepisy pokazują, że zjawisko upowszechniania wizerunku dziecka 
w internecie przez rodziców może wiązać się z konsekwencjami prawnymi. Co więcej, 
dzieci, w momencie uzyskania przez nie pełnoletności mogą żądać zadośćuczynienia 
za naruszenie ich dóbr osobistych na drodze sądowej. Nie oznacza to jednak, że do 
tego momentu pozostają bezradne. W przypadku, gdy stwierdzą, że ich rodzice postę-
pują wbrew przepisom prawa mogą to zgłosić do Rzecznika Praw Dziecka, którego 
jednym z zadań jest dbanie o respektowanie przepisów prawa wobec najmłodszych 
członków społeczeństwa. 

6. Serwis YouTube platformą do zarabiania i promocji 

YouTube jest serwisem internetowym założonym w 2005 roku. Jego głównym celem 

jest umożliwienie bezpłatnego publikowania materiałów wideo oraz komentowanie, 

a także ocenianie zamieszczanych na nim materiałów. Jest to serwis dający ogromne 

możliwości m.in. pozwala na naukę języków obcych, poznawanie obcych kultur, 

a także stwarzający możliwość stałego zarobku z publikowanych treści. Osoby publi-
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kujące na tym serwisie nazywa się youtuberami, ich zyski potrafią osiągać nawet 28,5 

tys. zł [18], nie licząc kontraktów sponsorskich. Dobrze prowadzony kanał YouTube 

może posiadać miliony odbiorców, którzy subskrybują kanały swoich idoli. Dla 

porównania kanałem z największą ilością subskrybcji we wrześniu 2021 roku był T-

Series (około 192 mln subskrypcji) [19], zaś w Polsce największą popularnością 

cieszył się kanał Blowek (ok. 4,25 mln subskrypcji) [20].  

Jak nie trudno zauważyć medium to daje możliwość zgromadzenia pokaźnej ilości 

odbiorców. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wokół twórców wytwarzają się spore 

ilości fanów, tworzących swoiste społeczności, które łączą się na grupach interne-

towych. Sami zaś youtuberzy nie stanowią podrzędnej grupy twórców, ich materiały są 

często profesjonalnie przygotowane, a treść posiada niejednokrotnie walory edukacyjne. 

Są oni na tyle wpływowymi postaciami, że potrafią zorganizować wydarzenia 

w rzeczywistym świecie, które przyciągają tysiące osób, warta przytoczenia w tym 

miejscu jest postać youtubera K. Gonciarza, którego Gon Kon cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem i jest wydarzeniem jak najbardziej pozytywnym, zrzeszającym ludzi 

o podobnych zainteresowaniach [21]. 

6.1. Nieletni twórcy na YouTube oraz ich kanały 

Nie zawsze jednak twórcy YouTubowi są osobami pełnoletnimi, zdarza się tak, że 

filmy wrzucane są przez osoby nieletnie, co jest zgodnie z regulamin konta Google, 

którego z kolei posiadanie jest obligatoryjne do korzystania z serwisu YouTube 

i legalne w zależności od kraju. W Polsce wiek ten określono na 16. rok życia. Niemniej 

w przypadku osób młodszych nie jest prowadzona weryfikacja wieku do momentu 

zgłoszenia konta [22]. W związku, z czym dochodzi do sytuacji, w których nieletni 

poniżej 16. roku życia publikują filmy na swoich kanałach, a dopiero zgłoszenie konta 

przez innego użytkownika będzie skutkować jego usunięciem. Niemniej, dopiero 

wtedy, jeśli administracja serwisu stwierdzi, że faktycznie dana osoba nie spełnia 

wymagań wiekowych do korzystania z serwisu. Drastycznym przykładem kanału 

prowadzonego przez osobę nieletnią (w tym wypadku już powyżej 16. roku życia, ale 

poniżej 18.) był młody obywatel Polski, którego dane osobowe, w tym pseudonim nie 

zostanie przedstawiony w niniejszej pracy ze względu na ochronę danych dziecka, 

wobec czego autor zdecydował się jedynie na przedstawienie aktywności, jaka doko-

nywana była na kanale nieletniego. Autor zaznacza przy tym, że nie jest to wypadek 

odosobniony, a opisane zjawiska mają charakter poglądowy w celu przedstawienia, do 

jakich patologii może prowadzić brak kontroli nad dzieckiem w internecie.  
W omawianym przypadku chłopiec był wychowywany przez dziadków, zaś jego 

rodzice w tym czasie pracowali za granicą. Za pośrednictwem swojego kanału na 
YouTube streamował zapisy z rozgrywek gier komputerowych, jednocześnie udostęp-
niając na żywo obraz oraz dźwięk ze swojego pokoju. W trakcie nagrywania zacho-
wywał się w sposób wulgarny wobec swoich opiekunów, stosując przemoc słowną 
w tym wulgaryzmy oraz przemoc fizyczną. Ponadto w trakcie swoich „patostreamów”

3
 

prezentował rozmaite naganne zachowania, prezentujące patologie społeczne. Należały 
do nich m.in.: dawanie „klapsów babci”, walki z dziadkiem, czy też oddawanie moczu 
do własnych spodni na oczach widowni, a także picie własnego moczu. Szczyt jego 

                                                                   
3 Patostream – patologiczna odmiana transmisji na żywo, polegająca na prezentowaniu patologicznych 

zjawisk, przez co przyciąga ona widzów chcących zobaczyć poniżające się osoby. 
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oglądalności przydał na końcówkę 2020 roku. Miał wtedy prawdopodobnie 16 lat. 
Z doniesień medialnych wiadomo, że dziecko to posiadało zaburzenia umysłowe, 
a także to, że od stycznia 2021 roku znajdowało się w ośrodku, niemniej media nie 
podały w jakim. Zaprezentowana postać młodego człowieka, dowodzi temu, jak ważny 
jest nadzór nad korzystaniem dziecka z internetu. Chłopiec ten poszukując uwagi 
i uznania pod wpływem sugestii internautów dokonywał rzeczy, które ośmieszały go 
i pozostawiły po nim bardzo wyraźny ślad cyfrowy, który zapewne będzie w sposób 
negatywny odciskał piętno na dalszych etapach życia. Jego konto zostało usunięte, 
niemniej treści, które publikował zostały powielone przez innych użytkowników i bez 
problemu można je odnaleźć na serwisie YouTube. Nie jest on jednak odosobnionym 
przypadkiem, codziennie na portalu YouTube publikowane są treści przez zbyt młodych 
użytkowników, którzy często pod nieobecność rodziców pozostawiają po sobie ślad 
cyfrowy, nie zdając sobie jednak często sprawy z wypowiadanych przez siebie słów. 

6.2. Kanały w serwisie YouTube o tematyce rodzinnej lub dziecięcej 

prowadzone przez opiekunów dziecka – przegląd wybiórczy 

Omawiany temat publikowania wizerunku dziecka w internecie wymaga także 
przedstawienia zjawiska, jakim są kanały o tematyce rodzinnej. Przedstawiają one 
życie rodziny, zazwyczaj w wyreżyserowanej formie, po czym zamieszczane są na 
platformie YouTube w formie materiału wideo. Na potrzeby niniejszego rozdziału 
autor przeanalizował najpopularniejsze kanały o ww. tematyce, niemniej tak samo jak 
w przypadku kanałów prowadzonych przez nieletnich zdecydował się na nie upublicz-
nianie konkretnych nazw kanałów oraz osób za nie odpowiadających ze względu na 
ochronę danych i wizerunku prezentowanych tam osób, w tym nieletnich. Pochylono 
się jednakże nad omówieniem zjawisk prezentowanych na takich kontach, które można 
uznać za szeroko pojęte „Family friendly”, wraz z przedstawieniem zagrożeń płyną-
cych z prowadzenia takiej działalności w internecie.  

Na polskiej scenie YouTubowej istnieje szereg kanałów zajmujących się publiko-
waniem życia rodzinnego oraz wizerunku dzieci. Pierwszy z omawianych tego typu 
kanałów wyróżnia się znacząco na tle reszty, posiada on ponad milion subskrypcji oraz 
prezentuje życie dziecka w wyreżyserowany przez rodziców sposób. Filmy zawierają 
również promocje produktów, a samo dziecko zaangażowane jest w rozmaite akcje 
marketingowe, poprzez co jest osobą rozpoznawalną wśród młodszego grona odbiorców. 
W 2021 roku miało około 11 lat, zaś pierwszy film na YouTube z jego udziałem został 
opublikowany w 2016 roku. Właściciele konta, będący jego rodzicami, na którym 
głównym bohaterem jest ich dziecko, posiadają również dodatkowe 2 konta w tym 
serwisie, jedno dotyczy ich kilkuletniego podopiecznego, na drugim prezentowane są 
filmy z życia całej rodziny ze szczególną rolą dorosłych. Na wszystkich tych kanałach 
filmy są zbliżone do siebie tematycznie. Dzieci bawią się, wykonując przeróżne 
zadania, czy też dość bezpieczne challenge (z ang. wyzwania). Większość czynności 
jest wyreżyserowana. Poza tą charakterystyczną rodziną można znaleźć także inne 
filmy prezentujące życie rodziny w mniej lub bardziej wyreżyserowany sposób. Takie 
filmy służą tworzeniu przystępnego materiału dla odbiorców o podobnych zaintere-
sowaniach, w tym wypadku wychowaniu dzieci. Czy też dla dzieci, które niejedno-
krotnie dopatrują się wśród prezentowanych im osób idoli. 

Tym, co jest niepokojące, a wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy jest to, że 
poprzez prezentowanie życia dziecka bliżej nieznanemu gronu internautów, opiekun 
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dzieli się życiem prywatnym dziecka, które tak jak każdy mają prawo do uszanowania 
swojej prywatności. Rzecz jasna dziecku może podobać się to, że znajduje się w centrum 
uwagi oraz to, że robi coś wspólnie z rodzicami, jednakże jednocześnie udostępniane 
są o nim bardzo cenne i wrażliwe informacje. Poprzez publikowanie wnętrza domu, 
czy jego okolic potencjalny napastnik, osoba chcąca zbliżyć się do dziecka jest wstanie 
ustalić jego geolokalizację na podstawie narzędzi dostępnych w internecie. Stwarza to 
poważne ryzyko dla bezpieczeństwa dziecka. Co więcej, prezentowanie zachowań, 
przyjaciół, ulubionych rzeczy może być również przydatne dla potencjalnego pory-
wacza, który miałby ułatwione zadanie względem ofiary, wobec której w normalnych 
warunkach nie jest w stanie zgromadzić aż tak dużej ilości informacji w tak prosty 
sposób. 

Jeśli chodzi o częstotliwość publikowania materiałów autor na podstawie własnej 
analizy kanałów o przedmiotowej tematyce doszedł do następujących wniosków. 
Materiały publikowane są kilka razy na miesiąc. Długość materiału wynosi około 20 
minut, a w większości przypadków komentarze na YouTube są wyłączone. Niemniej 
nie chroni to w pełni przed hejtem, bo miejsc do komentowania jest bardzo dużo np. 
Facebook, Instagram, wykop.pl.  

W przypadku „młodych celebrytów” występuje też bardzo często zjawisko kradzieży 
tożsamości w postaci zakładania fałszywych kont na serwisach np. Instagram, czy 
Facebook. Pamiętać należy przy tym, że niejednokrotnie rodzice, którzy prowadzą 
kanały swoich dzieci zakładają także konta w innych popularnych portalach społecz-
nościowych, poprzez co popularność i rozgłos wzrastają. Z punktu widzenia rozwoju 
kariery, jest to dobry krok, jednakże jeśli chodzi o potencjał wiktymogenny już nie do 
końca, należy przy tym mieć na uwadze, że dziecko, którego życie od najmłodszych lat 
było dokumentowane, może nie chcieć tego w dorosłym życiu, co więcej w przypadku, 
gdy jego wizerunek będzie szeroko rozpoznawalny, a filmy będą się cieszyły dużą 
popularnością może nie wytrzymać presji, co może skutkować problemami natury 
psychologicznej [20]. 

7. Podsumowanie  

Publikowanie wizerunku dziecka w internecie jest zjawiskiem stosunkowo nowym, 
ale za to ciągle się rozwijającym. Ze względu na rosnące zainteresowanie technologią 
część życia, w tym ta dotycząca najbardziej prywatnych spraw przenosi się do sieci. 
Samym problemem nie jest chęć podzielenia się szczęśliwymi wydarzeniami z życia 
rodziny, czy też podopiecznego. Problemem jest zaś medium, w jakim prezentowane 
są te informacje, a mianowicie internet. W momencie, gdy dana informacja trafia do 
sieci bardzo ciężko jest ją stamtąd usunąć. Co więcej, nie sposób przewidzieć, jakie 
osoby będą miały dostęp do owych publikacji zawierających wizerunek i dane 
o dziecku. Już w dzisiejszym świecie działania OSINT-owe umożliwiają pozyskanie 
bardzo dużej ilości danych na temat osoby, wobec której przeprowadza się wywiad. 
Należy mieć przy tym na uwadze, że działań OSINT-owych dokonuje się często na 
osobach dorosłych, u których zjawiska, takie jak sharenting, czy oversharenting nie 
występowały, a efekty i tak są zadowalające. W związku z czym należy mieć ta 
świadomość, że publikowanie wizerunku dziecka w internecie ułatwia odnalezienie 
informacji o dziecku, przez osoby, którymi kierować może nie tylko ciekawość, ale 
także i popełnienie czynu przestępnego.  
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Omawiając temat publikacji wizerunku trzeba także pamiętać, że nawet jeśli dany 
rodzic będzie stosować wszelkie środki mające na celu ochronę wizerunku dziecka, nie 
jest on w stanie go ochronić przed opublikowaniem jego wizerunku przez inne osoby 
np. kolegów ze szkoły.  

Celem niniejszej pracy była próba przedstawienia zdaniem autora najbardziej istot-
nych zagrożeń wobec osoby nieletniej, jakie mogą być spowodowane poprzez 
(nad)aktywność rodziców w sieci. Przedstawione zachowania pomimo jak mogłoby się 
wydawać powierzchownej nieszkodliwości, w rzeczywistości mogą stanowić zagrożenie 
o charakterze kryminogennym, co więcej całkowite ich skutki są nie do przewidzenia 
ze względu na brak danych odnośnie dalszego życia osób, na których swoje piętno 
odcisnęły wyżej omawiane zjawiska [21]. Niestety rodzicom nadal brakuje wiedzy na 
temat zagrożeń i ustalania zasad bezpieczeństwa w internecie przez ich dzieci, pisał 
o tym m.in. znany polski kryminolog B. Hołyst [22]. Zdaniem autora niniejszej pracy 
należałoby uświadamiać rodziców odnośnie zagrożeń, jakie mogą spotkać ich dzieci 
w internecie, przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na to, jakie szkody 
sami mogą wyrządzić poprzez nierozważne publikowanie wizerunku swoich pod-
opiecznych. Edukowanie to mogłoby się odbywać poprzez przesłanie im poradnika 
odnośnie zasad bezpieczeństwa w sieci np. przypominającego ten wydany przez 
NASK [2], w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym. Niemniej taki program, 
w postaci prostego przesłania poradnika mógłby przynieść efekt jedynie w momencie, 
gdy zostałby on wprowadzony we wszystkich szkołach na terenie kraju, a rodzice 
zechcieliby go przeczytać. Pozostaje mieć nadzieje, że w przyszłości podobny program 
zacznie funkcjonować ze względu na potrzebę edukowania nie tylko dzieci, ale także 
tych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. 
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Niebezpieczne zjawiska związane z publikowaniem wizerunku dziecka 

w internecie – analiza kryminologiczna  

Streszczenie 
Niniejsza praca skupia się na niebezpiecznych zjawiskach związanych z publikowaniem wizerunku dziecka 
w internecie. Szczególny nacisk położono na publikowanie owego wizerunku przez rodzica. Przedstawiono 
zagrożenia, takie jak: sharenting, oversharenting, czy troll parenting. Nie pominięto także kwestii kradzieży 
cyfrowej tożsamości oraz powiązania go ze zjawiskiem baby role play. Autor pochyla się także nad kwe-
stiami związanymi z pozostawieniem tak wczesnego śladu cyfrowego dzieci, których rodzice publikują 
wizerunek w mediach społecznościowych od pierwszych chwil ich życia. Przeanalizowano także kwestię 
kanałów w serwisie YouTube, na których wykorzystywany jest wizerunek osób nieletnich. Jednym z głów-
nych celów pracy było przeanalizowanie zjawiska publikacji wizerunku dziecka pod kątem krymino-
logicznym i powiązaniu go z czynami o charakterze przestępnym wraz z przedstawieniem środków 
prewencyjnych. 
Słowa kluczowe: sharenting, oversharenting, troll parenting, baby role play, dziecko w sieci 

Dangerous phenomena related to publishing a child's image on the Internet –  
a criminological analysis 

Abstract 
This work focuses on the dangerous phenomena associated with publishing a child's image on the Internet. 
Particular emphasis was placed on publishing this image by the parent. Threats such as sharenting, 
oversharenting or troll parenting were presented. The issue of digital identity theft and linking it with the 
baby role play phenomenon was also not overlooked. The author also focuses on the issues related to 
leaving such an early digital trace of children whose parents publish their image on social media from the 
first moments of their lives. The issue of YouTube channels using the image of minors was also analyzed. 
One of the main goals of the study was to analyze the phenomenon of the publication of a child's image 
from a criminological point of view and link it with criminal acts, together with the presentation of 
preventive measures. 
Keywords: sharenting, oversharenting, troll parenting, baby role play, child on the web 
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Rola i znacznie kompetencji samokształcenia  

na rynku pracy na przykładzie inżyniera logistyka 

1. Wprowadzenie 

Rozwój gospodarczy zgodnie z paragmatami gospodarki opartej na wiedzy, przy-
spieszony postęp technologiczny, powszechne wdrożenia z zakresu sztucznej inteli-
gencji, digitaliziacja pracy, traktowanie wiedzy i informacji jako towaru, a także 
postępująca współzależność gospodarek i kultur trwale zmieniły charakter wielu branż 
i zawodów. Obecnie kompetencja szybkiego uczenia się i chęć permanentnego 
rozwoju należy do grupy podstawowych wymagań stawianych inżynierom logistykom.  

Zdolność samouczenia się w środowisku zawodowym daje możliwość stosowania 
innowacyjnych technik pracy, a tym samym podejmowania szeregu działań na rzecz 
optymalizacji pracy. Wobec wysokiego stopnia automatyzacji i robotyzacji, a tym 
samym minimalizacji roli człowieka – ta szczególna kompetencja, wzmacnia jego 
znaczenie w przedsiębiorstwie, ale także bywa źródłem dodatkowych przychodów 
i przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstwa. Samouczący się pracownik jest 
źródłem innowacji i poprawy efektywności działania. W sferze edukacji samouczenie 
towarzyszy uczniowi w całym procesie kształcenia. Przechodząc przez kolejne po-
ziomy nauki szkolnej uczeń, kształtuje komptencję uczenia się. Świadomość własnego 
stylu uczenia się, konsekwentna i regularna realizacja strategii rozwoju osobistego, 
stosowanie efektywnych technik i metod uczenia się ułatwia nie tylko zdobycie kwali-
fikacji zawodowych, ale także gwarantuje sprawne wykonywanie zadań zawodowych. 

Logistyka to branża, w której równie ważne jak wiedza specjalistyczna są kompe-
tencje miękkie, takie jak samodzielność, odpowiedzialność i innowacyjność. Specja-
liści ds. logistyki i pokrewne im zawody z branży TSL (transport, spedycja, logstyka) 
należą do grupy stale poszukiwanych – nie tylko w wyspecjalizowanych przedsię-
biorstwach TSL takich jak centra logistyczne. Należy w tym miejscu zauważyć, że 
zadania logistyczne wykonywane są powszechnie – w mniejszym lub większym 
wymiarze – zarówno w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, produkcyjnych 
różnych branż, jak i w administracji publicznej. Według Raportu „Logistyka w Polsce” – 
przedsiębiorstwa branżowe są świadome wysokiej wartości kapitału ludzkiego – 
przedsiębiorcy przewidują, że w wyniku coraz większej automatyzacji i robotyzacji 
procesów, zapotrzebowanie na kadry w sektorze logistyka będzie wzrastać. Według 
respondentów otwartość na nieustanne uczenie się i podnoszenie kwalifikacji znalazła 
się na trzecim miejscu wśród kluczowych i poszukiwanych kompetencji dla przed-
siębiorstw branżowych w perspektywie 2021 roku [1]. 

Celem artykułu jest analiza samokształcenia z punktu widzenia edukacji i potrzeb 
branżowego rynku pracy. Poszukiwanie skutecznej koncepcji uczenia się i przebiegu 
procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój samokształcenia na przykładzie 
zawodu: inżyniera logistyki.  

                                                                   
1 dr inż., jnowicka@puas.pl, Instytut Techniczno-Przyrodniczy, Panstwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa 

w Wałbrzychu. 
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Problem badawczy podjęty w niniejszym artykule to odpowiedź na pytanie 
o znaczenie kompetencji samokształcenia inżyniera logistyka w procesie dydaktycznym 
i rzeczywistości gospodarczej. W pierwszej części autorka definiuje składniki i czyn-
niki kształtujące samokształcenie, następnie charakteryzuje samokształcenie jako 
kompetencję zawodową w branży logistycznej i w trzeciej części artykułu ostatecznie 
przeprowadza przegląd metod i technik samokształcenia odpowiednich dla studenta 
kierunku: inżynier logistyk w poszukiwaniu najskuteczniejszej. Aby osiągnąć założony 
cel wykorzystano metody teoretyczne, takie jak analiza i synteza poprzez studia litera-
turowe, metodę opisu i metodę oceny krytycznej. Artykuł jest oparty na materiałach 
literaturowych oraz wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym autorki jako nauczy-
ciela przedmiotów logistycznych. Dla każdego nauczyciela w pracy dydaktycznej – dla 
osiągnięcia efektywności i skuteczności – kluczową kwestią jest dobór metod i technik 
nauczania, które nie tylko pozwalają osiągnąć efekty przedmiotowe i kierunkowe, 
a przede wszystkim w procesie uczenia są inspiracją do pracy własnej i rozwoju 
osobistego przyszłych kadr branży logistycznej.  

2. Samokształcenie – charakterystyka 
Według W. Okonia samokształcenie to:  

osiąganie wykształcenia poprzez działalność której cele, treści, warunki 
i środków i ustala sam podmiot. Samokształcenie osiąga optymalny poziom 
wtedy, gdy przekształca się w stała potrzebę życiową człowieka oraz stanowi 
oparcie dla kształcenia ustawicznego. Pojęcie samokształcenia związane jest 
z samouctwem, niektórzy pedagodzy utożsamiają te dwa pojęcia inni wiążą 
samokształcenie ze zdobywaniem kształcenia ogólnego lub kształtowaniem 
własnej osobowości według jakiegoś ideału [2].  

Dla J. Półturzyckiego samokształcenie to: proces uczenia się prowadzony w sposób 
świadomy, z możliwości wykorzystania różnych form pomocy innych osób lub 
instytucji [3]. 

Według T. Pszczołowskiego samokształcenie to: samourzeczywistenienie, samo-
realizacja spełnianie oczekiwań odnoszących się do samego siebie – wykorzystuje 
posiadane zdolności i umiejętności, spełnia zadania współmierne do własnych możli-
wości nie zaś do nich mniejsze [4]. Podobnie dla H. Chiałkowskiego samokształcenie 
to: indywidualne i samodzielne uczenie się według określonego programu z wykorzy-
staniem skryptów, podręczników, zwykle jest nazwany jako samokształcenie kierowa-
nym. Dotyczy pracowników ze średnim i wyższym wykształceniem [5]. A. Constable 
uważa, że samokształcenie jest sposobem doskonalenia się poszczególnych osób, 
w którym one same a nie ich przełożony, organizacja lub ktokolwiek inny są główną 
siłą napędową [6]. Według M.G. Moore samokształcenie to możliwość decydowania 
o nauce. Według autora zasadniczymi cechami samokształcenie jest to, że uczeń 
decyduje o celach, procedurach uczenia się i zasobach oraz decyzjach dotyczących 
oceny programu uczenia się [7]. 

Ostatecznie na rzecz niniejszego artykułu należy przyjąć za J. Płocką samokształ-
cenie to: proces oświatowy i styl życia, które charakteryzuje się aktywnym poznaniem 
świata i siebie oraz doskonalenia swojej osobowości we wszystkich obszarach kształ-
cenia czy wychowania [8]. 
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Poszukiwania definicyjne skłaniają do refleksji nad brakiem jednoznaczności 
w zakresie definiowania pojęcia samokształcenia. Z punktu widzenia celu niniejszego 
artykułu autorka przyjmuje, że samokształcenie to kompetencja zawodowa. Zgodnie 
z zapisami Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18.12.2006 roku 
umiejętność uczenia się jest zdefiniowana jako: zdolność konsekwentnego i wytrwa-
lonego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez 
efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach 
[9]. Podobnie definiują samokształcenie Miller, Rankin, Neathey. Autorzy dzielą je na 
kompetencje behawioralne (umiejętności „miękkie”), określające sposób, w jakim 
ludzie mają się zachowywać, aby dobrze wykonywać swoją pracę, a kompetencje 
funkcjonalne (umiejętności „twarde”), informujące o tym, co ludzie muszą wiedzieć, 
aby móc dobrze wykonywać swoją pracę. Można je opisać jako kompetencje związane 
z pracą lub zawodem, odnoszące się do obowiązujących w miejscu pracy wymagań co 
do efektów pracy oraz standardów i wyników, jakie osoby pełniące określone funkcje 
mogą osiągnąć [10].  

Traktując samokształcenie, nazywane samouctwem czy autodydaktyką jako 
kompetencje zawodowe. Samokształcenie opisywane jest najczęściej jako zespół 
składający się z trzech komponentów: wiedzy, umiejętności i postaw, które prezentuje  
tabela 1.  

Tabela 1. Kompetencja samouczenia się – kompozycja składników  

Wiedza o: Umiejętności w zakresie: Postawa:  

 własnych silnych 
i słabych stronach 
oraz preferowanych 
stylach uczenia się,  

 własnych celach 
związanych 
z uczeniem się,  

 wiedzy, 
umiejętnościach  
i o kwalifikacjach 
niezbędnych do ich 
osiągnięcia,  

 możliwość 
kształcenia, szkolenia 
i uzyskania wsparcia.  

 podstawowych umiejętnościach 
czytania, pisania oraz liczenia,  

 wytrwałość w uczeniu się, 
koncentracji w dłuższych okresach 
oraz krytycznej refleksji na temat 
celów uczenia się,  

 poświecenia czasu zarówno na 
samodzielną naukę charakteryzującą 
się samodyscypliną, jak i na wspólną 
pracę w ramach procesu uczenia się, 
czerpania korzyści z różnorodności 
grupy oraz dzielenia się nabytą 
wiedza i umiejętnościami  

 wykorzystywania informacyjnych 
i komunikacyjnych technologii 
przydatnych w procesie uczenia się,  

 poszukiwania, zdobywania, 
przetwarzania i przyswajania nowej 
wiedzy i umiejętności  

 zarządzanie swoimi wzorcami 
uczenia się, planowania i organizacji 
własnego procesu uczenia się, a także 
kształtowania swojej kariery 
i przyszłego życia zawodowego,  

 oceniania swojej pracy oraz, w razie 
potrzeby, szukania rady, informacji 
i wsparcia, 

 krytycznej refleksji na temat celu 
uczenia się, zwłaszcza w dłuższej 
perspektywie czasowej.  

 motywacja i wiara we 
własne możliwości 
w zakresie uczenia się 
i osiągania sukcesów 
w tym procesie przez 
całe życie,  

 samodzielność 
i odpowiedzialność,  

 wytrwałość w dążeniu do 
celu,  

 otwartość do 
poszukiwania 
niekonwencjonalnych 
rozwiązywania 
problemów,  

 zdolność do samorozwoju 
i pokonywania przeszkód,  

 korzystanie z własnych 
i cudzych życiowych 
doświadczeń, 

 potrzeby poszukiwania 
nowych możliwości 
uczenia się 
i wykorzystywania tego 
procesu w różnorodnych 
sytuacjach życiowych. 

Źródło: [9] 
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 Zaprezentowana w tabeli 1 lista zróżnicowanych komponentów samokształcenia – 

pozwala na refleksję, że samokształcenie jest to taki rodzaj kompetencji, który w dużej 

mierze jest oparty na dobrowolności i uruchamiany jest na poziomie automotywacji. 

Wysoka aktywność poznawcza, poczucie obowiązku i zdolność do intensywnej pracy, 

a także wielostronność zainteresowań to jedynie przykłady atrybutów samouka.  

Deficyty samokształcenia przejawiają się m.in. w:  

 braku świadomości siły wiedzy i potrzeby uczenia się;  

 braku samodzielności w działaniu; 

 niewykorzystywaniu wszystkich możliwości, jakie stwarza środowisko szkolne, 

zawodowe, media i inne; 

 braku zaradności życiowej; 

 niskich aspiracjach [11]. 

Proces uczenia się może mieć charakter zorganizowany: formalny – szkolny i poza-

szkolny (np. kursy, szkolenia), jak i nieformlany (np. poprzez rozwój pasji, zaintere-

sowań). Podstawowa różnica pomiędzy tymi sposobami uczenia się sprowadza się nie 

tylko do sposobu realizacji procesu uczenia się, ale także roli ucznia. W edukacji for-

malnej proces dydaktyczny realizowany jest bowiem w określonych ramach formalno-

prawnych np. zgodnie z programem nauczania, a także szeregiem zasad, przepisów 

i wytycznych regulujących organizację procesu kształcenia. W edukacji nieformalnej 

to wewnętrzny imperatyw i własna chęć poznania uruchamiają, a w konsekwencji 

determinując przebieg i efekt procesu uczenia się
2
.  

Zarówno w teorii, jak i praktyce to edukacja szkolna jest traktowana jako sposób 

rozbudzenia w uczniach pasji, zainteresowań i potrzeby samokształcenia się. Kolejne 

etapy edukacji szkolnej powinny stworzyć możliwości poznanie i doboru właściwej, 

pasującej do typu osobowości metody samokształcenia. Na pierwszych etapach nauki: 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym – wpływ najbliższego otoczenia – tj. rodziny 

i rówieśników określa ramy samodzielnego uczenia się. Na etapie szkoły podstawowej 

i średniej w tradycyjnym modelu pedagogicznym motywacja do nauki ma charakter 

zewnętrzny. Na jej kształt przede wszystkim mają wpływ – nauczyciel, rodzice i władze 

szkoły. Obszar samokształcenia w tym modelu wyznacza nauczyciel, a samodzielność 

uczenia się dotyczy pracy z wyznaczonym podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, mate-

riałem dydaktycznym lub samodzielnym zrealizowaniem zadań. Oczywiście w wielu 

przypadkach uczeń przyjmuje ten sposób wizji swojej nauki, sterowanej i pobudzanej 

przez zewnętrznych „sprawców” bywa jednak często też tak, że motywacja zewnętrzną 

staje się motywacją wewnętrzną i uczeń wykazuje już w dalszych etapach edukacji 

zainteresowanie naukę i samokształcenie. W nowoczesnym modelu edukacji nauczy-

ciel jest trenerem, ale rytm pracy dyktuje uczeń, to jego potrzeby są w centrum zainte-

resowania procesu kształcenia. Najważniejszą siła sprawczą w modelu nowoczesnym 

jest automotywacja ucznia. Uczeń sam odpowiada za naukę i kontrole postępów. 

W szkole wyższej organizacja procesu uczenia się spoczywa w dużej mierze na 

studencie – daje to wprawdzie poczucie pewnego rodzaju złudnego poczucia swobody, 

ale w kontekście odpowiedzialności za samodzielne przygotowanie procesu własnego 

uczenia się np. do egzaminów i zaliczeń – kluczowym hasłem jest planowanie, orga-

                                                                   
2 Ze względu na cel artykułu autorka ograniczyła rozważania dotyczące procesu kształcenia do edukacji 

formalnej, a wątek edukacji nieformalnej – pozostawia jako przedmiot rozważań kolejnego artykułu.  
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nizacja i samokontrola. Potwierdza to definicja studiowania według Słownika języka 

polskiego: uczenie się na uczelni, ale także gruntowne poznawanie i badanie wybranej 

dziedziny [12]. Czas studiowania to zdobywanie specyficznych i specjalistycznych 

kompetencji funkcjonalnych, ale także umiejętności pozwalających na otwartość, 

ciekawość, odwagę poglądów, twórczość, kreatywność i pomysłowość. Studiowaniu 

towarzyszy przetwarzanie zdobytej wiedzy dotyczących teorii i koncepcji naukowych, 

wielowątkowego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów.  

Studiowanie zatem wobec powyższych rozważań to czas autorozwoju i zdobywanie 

awansu społecznego. Autorka niniejszego artykułu, obserwując zróżnicowane postawy 

studentów w procesie dydaktycznym, podaje w wątpliwość postulat powszechności 

rozumienia znaczenia kompetencji samouczenia się wśród studentów. Obawy autorki 

potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez M. Chorab w latach 2012-2014, 

wśród 1048 studentów i 17 pracowników naukowych czterech najstarszych uniwersy-

tetów polskich: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 

Warszawski i Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Badani pracownicy 

naukowi wskazywali, że studiowanie stało się czymś na tyle pospolitym, że studenci 

uniwersytetu to studenci masowi nie wyróżniają się na tle innych młodych ludzi, a do 

50% studentów nie jest przystosowana do warunków rzeczywistości uniwersyteckiej 

i nie powinna w ogóle studiować. Wyniki wspomnianych badań wskazują że badani 

studenci nie wykazują zakładanych cech samodzielności w zakresie kształceniu – 

niechętnie działają w kołach naukowych, samorządzie studenckim, uczestniczą 

w zespołach badawczych, a wybór kierunku studiowania ma przede wszystkim charakter 

pragmatyczny [13]. Jak wskazują zapisy „Raportu Strategia umiejętności OECD-

Polska. Wnioski i rekomendacje” z 2019 roku konieczny jest rozwój kultury uczenia 

się przez całe życie [14]. 

Podsumowując, samokształcenie to cenna i oczekiwana kompetencja, która pozwala 

nie tylko opanować wymaganą wiedzę, ale także podejmować śmiałe wyzwania życio-

we i zawodowe. Jest to nie tylko kompetencja, ale także pewnego rodzaju przyzwy-

czajenie do samodzielności i aktywności umysłowej.  

3. Kompetencja samokształcenia w branży logistycznej 

Logistyka według M. Christophera oznacza w ujęciu kompleksowym przepływy 

materiałów od źródła zaopatrzenia do końcowego punktu konsumpcji. Wobec stale 

rosnących wymagań klientów i presji kosztowej logistyka staję się kluczem do sukcesu 

i źródłem przewagi konkurencyjnej [15]. 

Zasadniczą cechą logistyki jest jej zróżnicowanie i wszechstronność. Rola i znaczenie 

zadań logistycznych stale wzrasta podobnie jak wymagania wobec kompetencji pra-

cowników branży TSL
3
. Na poziomie operacyjnym wymagany jest wysoki stopień 

pragmatyzmu – należy zidentyfikować sytuację, opracować i wdrożyć metody i techniki 

zarządzania, które pozwolą wykorzystać specjalistyczną wiedzę logistyczną dla podno-

szenia sprawności i efektywności działania przedsiębiorstwa. Na poziomie strategicz-

nym konieczne jest myślenie niekonwencjonalne – wdrażanie usprawnień lub rady-

kalnych idei procesów i systemów logistycznych. 

                                                                   
3 TSL określa branżę logistyczną, wprawdzie TSL obejmuje trzy sektory: transport, spedycję i logistykę. 

Logistyka jest pojęciem szerszym wobec dwóch pozostałych i obejmuje wszystkie działania logistyczne 

w tym spedycję i transport.  
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Od wielu lat branża TSL należy do prężnie rozwijających się sektorów gospodarki – 

obejmuje szeroką grupę wyspecjalizowanych podmiotów, których przedmiot działal-

ności skupia się wokół następujących zadań logistycznych: 

 gospodarka zapasami; 

 transport;  

 logistyka międzynarodowa; 

 zarządzanie magazynami; 

 ekologistyka i logistyka zwrotna;  

 obsługa zamówień; 

 spedycja i obsługa celna; 

 logistyczna obsługa klienta; 

 serwisowanie i gwarancja; 

 controlling logistyczny.  

Wymienione powyżej są przedmiotem działalności nie tylko wyspecjalizowanych 

operatorów logistycznych, ale także każdej organizacji, w której procesy logistyczne są 

realizowane, a zadania logistyczne zostały zdefiniowane i zorganizowane zespołowo 

w formie działów logistyki lub pojedynczych stanowisk specjalistów ds. logistyki.  

Jak wskazuje portal branżowy www.allekurier.pl – branża TSL w Polsce to branża 

o dużym potencjale rozwojowym [16]. Rozwój branży wymusza adaptacje nowych 

zachowań strategicznych ze względu na znaczący rozwój nowych technologii, 

cyfryzacje łańcucha dostaw, globalizacje i automatyzacje procesów. Podobnie według 

www.globkurier.pl sektor TSL ma rosnący wpływ na gospodarkę – podmioty z sektora 

TSL sa wysoce wyspecjalizowanymi usługodawcami [17].  

Wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe logistycy zdobywają w systemie 

nauki szkolnej na poziomie szkoły średniej – technikum logistycznym lub szkoły 

wyższej na kierunku logistyka. W Rozporządzaniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku 

pracy oraz zakres jej stosowania (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2644) znalazły dwa zawody: 

w grupie specjalistów – inżynier logistyk i w grupie techników – technik logistyk [18].  

Logistyka jako kierunek kształcenia wyższego jest realizowana w obszarze nauk 

z zakresu zarządzania (studia licencjackie – 6 semestrów) lub nauk technicznych (studia 

inżynierskie – 7 semestrów), a także studiów magisterskich (3-4 semestry). Tytuł 

zawodowy inżyniera jest certyfikatem potwierdzającym kompetencje inżynierskie 

określone w zintegrowanym systemie kwalifikacji. Dla przykładu głównym celem 

kształcenia na kierunku inżynierskim: logistyka w Państwowej Uczelni Angelusa Sile-

siusa w Wałbrzychu jest przygotowanie studentów do rozwiązywania praktycznych 

typowych i nietypowych, złożonych zadań technicznych i pozatechnicznych w obszarze 

logistyki [19].  

Logistykę studiować można na uczelniach o profilu ogólnoakademickim lub 

o profilu praktycznym. Studia o profilu akademickim charakteryzują się tym, że m.in. 

50% zajęć związana jest z badaniami i publikacjami naukowymi, co daje gruntowne 

przygotowanie do kariery naukowej. Podczas gdy każdy absolwent studiów o profilu 

praktycznym jest wstępnie przygotowany do pracy w określonym zawodzie lub grupie 

zawodów. Minimum 50% zajęć powinna kształtować umiejętności praktyczne i powinny  
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być prowadzone w warunkach właściwych dla danego zawodu w sposób umożliwia-

jący wykonywanie czynności poetycznych przez studentów np. ćwiczeń, laboratoriów, 

konwersatoriów. Szczególną odmianą studiów o profilu praktycznym są studia dualne, 

gdy część zajęć jest prowadzona w przedsiębiorstwie, czyli naturalnym środowisku 

zawodowym [20].  

Zestawienie efektów kształcenia na kierunku logistyka z potrzebami rynku pracy 

wskazuje, że w procesie kształcenia kadr logistycznych, podobnie jak i w rzeczywi-

stości gospodarczej, samokształcenie jest cenną kompetencją. Potwierdzają to liczne 

raporty i analizy. Dla przykładu Bergmann Engineering, specjalizująca się w rekrutacji 

kadr inżynierskich w 2021 roku, przewiduje, że rośnie zapotrzebowanie na osoby, 

które pracują na stanowiskach inżynieryjnych i są kreatywne [21]. Z perspektywy 

pracowników sektora logistyki, jak wskazują wyniki badań „Cała prawda o logistyce. 

Wyniki badania firm i specjalistów 2017, Hays” przeprowadzonych wśród osób odpo-

wiedzialnych za zarządzanie działami logistyki, kierowników zespołów i menedżerów 

HR odpowiedzialnych za politykę personalną – największą satysfakcję pracownikom 

logistyki daje m.in. możliwość uczenia się od innych, a wśród największych przeszkód 

w karierze zostały wymienione – niskie kompetencje liderów i pracowników [22]. 

Sfera edukacji nie pozostaje obojętna trendom i sygnałom płynącym z branży TLS. 

Dla przykładu wśród efektów kształcenia w Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa 

w Wałbrzychu na kierunku logistyka, studia inżynierskie I stopnia wśród kompetencji 

społecznych jako cel kształcenia została zdefiniowana: gotowość do samodzielnego 

podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań, a także kreatywność i świadomość 

ustawicznego kształcenia zawodowego. Specjalistyczna wiedza dotycząca procesów 

i systemów logistycznych pozwala inżynierowi logistykowi na rozpoznawanie zależ-

ności, prawidłową analizę, wyciągnięcie wniosków i adekwatny do sytuacji dobór 

narzędzi i działanie. W zakresie kompetencji społecznych pożądane cechy logistyka 

obejmują szereg cech, takich jak: odpowiedzialność za podejmowane działania, kon-

sekwencja i kreatywność, otwartość na zmiany w realizacji zadań, przewidywanie 

skutków podejmowanych działań, a także stosowanie metod i technik rozwiązywania 

problemów [19]. 

Umiejętności techniczne inżyniera logistyka obejmują znajomość technologii wy-

twarzania, zastosowanie w praktyce i w działaniu wiedzy technicznej – posługiwanie 

się w praktyce abstrakcyjnymi prawami, zasadami i zależnościami podczas rozwią-

zywania zadań. Logistyk na co dzień posługuje się w swojej codzienności zawodowej 

technicznymi środkami pracy, takimi jak infrastruktura logistyczna, maszyny i urzą-

dzenia techniczne [23].  

Inżynier logistyk zna nie tylko cel, zakres i metody działań logistycznych, potrafi 

opracować strategię logistyczną przedsiębiorstw i w sposób merytorycznie prawidłowy 

zarządzać procesami zaopatrzenia, gospodarowania zapasami, gospodarki magazynowej, 

zarządzanie transportem i gospodarowania odpadami. Dysponując kompetencją samo-

kształcenia, potrafi samodzielnie przygotowywać decyzje – dla przykładu wyszukiwać 

informacje niezbędne do realizacji zadań logistycznych, nie ograniczając się do 

standardowych źródeł, wyraża aktywną postawę w poszukiwaniu nowoczesnych 

narzędzi służących optymalizacji zadań logistycznych, z odwagą zmierza do zasto-

sowania wiedzy w praktyce, a także podejmuje działania na rzecz oceny i doskonalenia 

systemów i procesów logistycznych. 
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4. Uczenie samouczenia się na kierunku: inżynier logistyk  

Według L. Armstronga uczenie się samodzielne opiera się na zasadzie, że uczymy 

się więcej oraz lepiej utrwalając wiadomości, jeśli sami dochodzimy do pewnych 

wniosków. Mimo tego potrzebujemy pewnego ukierunkowania np. w zakresie poszu-

kiwania informacji [24]. 

Strategia samouczenia się obejmuje zróżnicowany pod względem sposobów 

i działań – program wytyczania i osiągania celu, którym może być uzupełnienie wiedzy, 

zdobycie nowych kwalifikacji, bardzo często jest to wynik nie tylko wewnętrznych 

potrzeb i automotywacji, ale także wnikliwej obserwacji rynku pracy, a w szczegól-

ności segmentu TSL.  

Uczenie się powinno odbywać się w sposób systematyczny i ciągły, tylko wówczas 

jest jakakolwiek szansa na efekty. Istnieje wiele technik
4
 pomagających w skutecznej 

i efektywnej samokształceniu – wybrane prezentuje tabela 2.  

Tabela 2. Rekomendowane metody nauczania i techniki nauki własnej studentów kierunku: inżynier logistyki  

Wyszczególnienie Charakterystyka Zastosowanie i znaczenie tej techniki 
w nauce własnej 

Aktywne czytanie   odczytywanie treści z tekstu, 

stosowanie poprzez dowody 

i wnioski. 

 oznacza zdobywanie informacji 

w drodze selektywnego czytania. 

Przygotowywanie 
notatek 

 przetwarzanie materiału poprzez 

zaznaczanie za pomocą zakreślaczy, 
kolorowych karteczek 

najważniejszych treści; sporządzanie 

ręcznych notatek,  

 mają charakter poznawczy;  

 przygotowanie notatek pozwala na 

lepszy efekt nauki metody to m.in. 
mapy myśli, metoda Cornella, 

metoda hierarchiczna, metoda 

zadaniowa i inne. 

 koncentracja uwagi, 

zapamiętywanie, nauka;  

 umiejętności organizacyjne, 

analityczne;  

 stosowanie wizualizacji, 

diagramów, schematów – 

pozwala na znalezienie zależności 

i powiązań pomiędzy 
poszczególnymi treściami, słowa 

klucze, rysunki to trampolina. 

Gry dydaktyczne   obejmują loterie, zgadywanki, testy,  

 pozwalają na refleksję, rozwój 

umiejętności społecznych 

i poznawczych,  

 pozwalają utrwalić wiedzę 

i zdobyte umiejętności, 

 poprzez emocje i przeżycia 

wzrost zaangażowania i przeżyć 
związanych z wykonaniem 

określonego zadania.  

Mnemotechniki   opierają się na wyobraźni 

i skojarzeniach, tworzenie 

umysłowych obrazów,  

przedmiotów i idei;  

 umożliwiają kodowanie 

informacji np. akonimy, system 

łączenia parami. 

Realizacja 

projektów 

inżynierskich 

 studenci stosują teorie i wcześniej 

poznane podczas wykładów 

koncepcje w rozwiązywaniu 

konkretnego problemu technicznego 
z zastosowaniem procedur 

czynności zawodowych. 

 złożony charakter projektów 

wymaga od studentów 

podejmowania innowacyjnych 

działań, stosując przekrojowe 
kompetencje.  

  

                                                                   
44 Zgodnie z definicją Encyklopedii PWN metoda nauczania to zamierzone i systematycznie stosowane 

sposoby pracy nauczyciela z uczniami umożliwiające realizowanie celów kształcenia. Technika uczenia się to 

dowolny sposób przyswojenia nowej wiedzy [25]. 
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Udział  

w zajęciach, 

ćwiczeniach, 
wykładach 

 weryfikacja rozwiązań, tworzenie 

hipotez. 

 za pomocą metody eksperymentu, 

studenci uczą się wywoływać 

pewnie zjawiska w 

rozwiązywaniu problemów.  

Udział  

w konsultacjach 
 celem konsultacji jest rozwiązanie 

pojawiających się wątpliwości, 

każdy nauczyciel wie, że pytania 
i wątpliwości to jest to, co 

przygotowuje do pracy.  

 służą nie tylko do odrobienia 

nieobecności i zaległych zadań;  

 pytania mają charakter ważnych 

refleksji. 

Korzystanie  

z zasobów 

biblioteki  

i czytelni 

 zasoby biblioteczne tradycyjne 

i online, a także bazy artykułów 

naukowych stanowią konkurencje 

dla tradycyjnych zbiorów 

bibliotecznych. 

 nauka efektywnego 

wyszukiwania informacji 

naukowej i korzystania ze 

zbiorów biblioteki. 

Praktyki studenckie  celem praktyk studenckich jest 

przygotowanie studentów do pracy 

w zawodzie; 

 praktyki studenckie są realizowane 

w toku studiów i stanowią część 

planu studiów.  

 pozwalaj na realizowanie zadań 

w rzeczywistej sytuacji 

zawodowej;  

 konfrontacja wiedzy teoretycznej 

z praktyczną; 

  możliwość zdobycia 

doświadczenia zawodowego. 

Techniki SQ3R, 

PQRST 
 nazwa SQ3R pochodzi od akronimu 

czterech etapów, a nazwa metody 

PQ4R pochodzi od sześciu etapów 

metody – oby dwie mają na celu 
zapamiętywanie i zrozumienie 

tematu.  

 metody czytania ze zrozumieniem 

pomagają streścić tekst, 

zidentyfikować najważniejsze 

fakty i informacje.  

Fiszki – technika 

Leitnera 
 przygotowywanie fiszek – 

z podziałem wybrane grupy 

w pudełku indeksującym – 

tematycznym.  

 zapamiętanie stosunkowo małej 

partii materiału przez 

systematyczne i regularne 

powtarzanie – szczególnie 

korzystna metoda dla 
wzrokowców. 

Techniki twórczego 
myślenia 

 pomocne w rozwiązywaniu 

problemów podczas nauki, takie jak 
burza mózgów, transformacje, 

technika sześciu kapeluszy.  

 są to metody kreatywnego 

podejścia do problemu – ich 
zastosowanie wyzwala wiele 

nowych pomysłów i możliwości. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [24, 26-30] 

Należy zauważyć, że wszystkie wskazane w tabeli 2 techniki samouczenia są sku-

teczne w rozbudzaniu aktywności ucznia, chociaż różnorodne – jedne z nich są proste 

np. notatki, podczas gdy inne są wymagają specjalnego przygotowania np. gry dydak-

tyczne. W metodach aktywnych student przejmuje część odpowiedzialności za efekty 

procesu kształcenia – bowiem od jego postawy zależy końcowy etap nauki. Bierze udział 

w podejmowaniu decyzji, ma możliwość realizacji własnych pomysłów. Zadaniem 

uczącego się jest zdobytą wiedzę przyswoić, opanować i wyrobić nawyki, a następnie 

odpowiednio zastosować. Warunkiem ich skuteczności jest przygotowanie i wytrwała, 

stała praktyka. W procesie dydaktycznym podstawową zaletą wskazanych w tabeli 2 

metod i technik uczenia jest zerwanie z biernością ucznia i angażowaniem go w proces 

uczenia się, atrakcyjność, a także trwałość wiedzy zdobytej w sposób aktywny.  

Czynniki, które wpływają na samouczenie się, można pogrupować w czterech 

kategoriach – prezentowanych na rysunku 1. Profil studenta określa jego ogólne pre-
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dyspozycje do nauki, w tym styl uczenia się: najczęściej wzrokowiec pracuje z obra-

zem, notatkami graficznymi i komputerem. Słuchowiec opisuje i tłumaczy na głos, 

zawsze ma pytania. Kinestetyk (czuciowiec) uczy się poprzez działanie – wykorzystując 

ruch – czyta na głos, robi notatki i śledzi tekst palcem. Środki techniczne, takie jak 

komputer, internet pozwalają na udoskonalenie sposobów uczenia się i wypracowanie 

własnych metod. Środowisko nauki powinno mieć bezpośredni wpływ na wzmocnienie 

wiary w siebie i zdobycie przekonania o posiadaniu potencjału umysłowego, a także 

przeciwdziałać i zapobiegać stresowi związanemu z nauką. Treść i typ zadań pozwala 

na m.in. wypracowanie elastycznych i skutecznych metod tworzenia artykułów, 

sprawozdań i materiałów pisanych, nabycie wprawy występowania przed szerszą 

publicznością, a w konsekwencji zwiększenie własnej motywacji do nauki.  

 
Rysunek 1. Czynniki wpływające na kompetencje samokształcenia.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [26, 28, 31, 32] 

Samouczenie, jak zostało to wyjaśnione w pierwszej części artykułu, polega na 

uczeniu się bez pośredniego nadzoru i ma charakter uzupełniający do nauki formalnej. 

Metoda samouczenia jest wpisana w proces studiowania, które zakładają samodziel-

ność studenta i jego pracę własną. Praca własna pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy, 

ale także powoduje, że wzrasta pewność siebie i samodzielność działania, które to 

zmierzają do osiągnięcia założonych efektów kierunkowych kształcenia. Studia przy-

gotowują do sytuacji zawodowych, w których wskazane cechy pozwalają na sprawne 

realizowanie zadań zawodowych.  

Kompetencja samokształcenia wiąże się z odpowiedzialnością za własne wyniki 

w nauce i naturalnym dążeniem do efektywności. Styl uczenia się, a także nawyki i po-

stawy wobec nauki stanowią punkt wyjścia do oceny gotowości do nauki [26]. Badania 

Brandt W.Ch. z 2020 roku, potwierdzają, że samodzielni studenci są bardziej zmoty-

wowani i mają wyższą samoocenę, wykorzystują własne pomysły do formułowania 

opinii, rozwiązywania problemów, wykorzystują szereg nowych niekiedy eksperymen-

talnych strategii uczenia się [27]. Autonomia, zorganizowanie, zdyscyplinowanie, 

komunikacja, a także umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych mogą być trak-

towane jako punkt wyjścia w procesie samokształcenia. Niewątpliwie ważne dla 

powodzenia procesu samokształcenia jest sprecyzowanie celów kształcenia, a także 

harmonogramu poszczególnych kroków. Dla osiągnięcia efektów niezbędne jest zaan-

gażowanie się w naukę i zrozumienie idei nauki jako inicjatora w rozwoju. Również 
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ważnym etapem jako pozostaje jest autorefleksja i samoocena celów edukacyjnych 

i postępu. Samodzielnego pracownika logistyki charakteryzuje: 

 samodzielność, czyli umiejętności stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi; 

 krytycyzm, czyli umiejętności oceny poprzez analizę sytuacji; 

 logiczność oznacza trzymanie się określonego toku myślenia;  

 kreatywność i elastyczność. 

Efekty kształcenia logistyki zostaną z założenia zweryfikowanie w sytuacjach za-

wodowych i na rynku pracy. Co potwierdzają Meyer B., Haywood N., Sachdev D., że 

samouczenie się to proces uczenia się, który jest indywidualny, celowy i rozwojowy [33]. 

Podsumowując, w procesie samokształcenia ważna jest nie tylko rola ucznia, ale 

także postawa nauczyciela, a co najważniejsze jego świadomość wpływu na samo-

kształcenie w tym przypadku przyszłego pracownika branży logistycznej. Na etapie 

szkoły wyższej nauczyciel przyjmuje rolę konsultanta i trenera, kierując zainteresowa-

niami studenta w obszarze odpowiednim i właściwym z punktu widzenia mistrzostwa 

zawodu. Rola studenta w samokształceniu i pracy własnej jest kluczowa – jest on 

głównym sprawcą działania. 

5. Podsumowanie  

Koncepcja edukacji przez całe życie to rzeczywistość, a nie jedynie postulat. 

O umiejętności samokształcenia decyduje wiele czynników i bodźców, każdy z nich 

jest równie ważny i niezbędny, a wypadkową tych działań jest zmotywowany uczeń 

i ostatecznie samodzielny pracownik, dla którego uczenie się to codzienność i przy-

jemność poznawania.  

 W obliczu przeprowadzonego opisu, analiz i oceny – cel badawczy postawiony na 

wstępie niniejszego artykułu – został osiągnięty, a zastosowane metody pozwoliły na 

sformułowanie szeregu wniosków. Podstawowym wnioskiem wynikającym z przepro-

wadzonej analizy jest stwierdzenie, że aktywny udział studenta logistyki w projekto-

waniu własnej działalności edukacyjnej, powoduje wiele korzyści, takich jak zdobycie 

umiejętności: zarządzania czasem, efektywnego zarządzania kalendarzem, autocon-

trollingu, zdobywania, selekcji i zarządzania informacjami, a przede wszystkim tak 

wymagane na rynku pracy rozwija aktywność poznawczą. Różnorodność i wieloaspek-

towość procesu samodoskonalenia potwierdza imponująca ilość wypracowanych 

technik i metod. Indywidualny charakter samokształcenia to autonomia, wybór i samo-

realizacja. Aktywne i świadome studiowanie wpisane jest w indywidualną pracę studenta 

wraz z podejmowaną samodzielnością i ciekawością. 

Samokształcenie w obszarze logistyki, powinno przede wszytkim skupiać się wokół 

nie tylko teorii, ale praktyki. Zintegrowane procesy logistyczne wymagają od pracow-

ników niekonwencjonalnego myślenia i predyspozycji w zakresie odrywania nowych 

metod pracy. Samodzielna nauka pozwala śledzić najnowsze trendy, wyzwania, odkrycia 

i nowości. 

Wnioski z przeprowadzonych badań skłaniają do postawienia dwóch zasadniczych 

postulatów. Autodydaktyka wymaga nie tylko opanowania techniki uczenia się, ale 

także nieustannej motywacji, wytrwałości i systematyczności. W obszarze edukacji 

konieczne jest stosowanie zróżnicowanych metod aktywizujących ucznia i aranżujących 

jego samodzielne uczenie się. Realizacja projektów, dyskusji, studium przypadków to 

metody nauczania wymagające od studenta: wnikliwej oceny, trafności doboru narzędzi, 
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ale także zdolności do intensywnej pracy. W środowisku pracy: tworzenie kultury 

organizacyjnej ukierunkowanej na organizacyjne uczenie się tzw. pogłębione, nie 

doraźne, lecz stałe. Potrzeba uczenia powinna być wpisana w misje przedsiębiorstwa. 

 Branża logistyczna jest na tyle rozwinięta i konkurencyjna, że to kompetencje pra-

cowników bywają kluczową siłą przetargową przedsiębiorstw w walce rynkowej [33].  

Według rekomendacji Raportu „Future of skills. Employment 2030” wśród progno-

zowanych umiejętności, które będą miały szczególne znaczenie na rynku pracy pierwsze 

miejsce zajęła umiejętność uczenia siebie i innych, a wśród wyzwania dla edukacji 

w przyszłości – propagowanie i pomoc w wyborze startegi uczenia się [34]. Podobnie 

warianty przyszłości europejskiego rynku usług logistycznych według Raportu 

Logistyka 2040 FM Logistic wymagać mogą w przyszłości nie tylko wielu nakładów – 

finansowych, odważnych zmian w modelach biznesowych, wzmocnienia partnerstwa, 

ale także ciągłego rozwoju [35]. 
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Rola i znacznie kompetencji samokształcenia na rynku pracy na przykładzie 

inżyniera logistyka 

Streszczenie 
Samokształcenie to kompetencja, która jest atutem ucznia, jak i pracownika. Samodzielne zdobywanie 

wiedzy to nie tylko podążanie za zainteresowaniem i kolekcjonowanie ciekawej wiedzy, ale także umiejęt-

ność rozwiązywania problemów i wykonywania niestandardowych zadań. 

Celem artykułu była analiza samokształcenia zarówno z punktu widzenia procesu kształcenia, jak i rynku 
pracy – społecznego i ekonomicznego znaczenia procesu samodoskonalenia jako umiejętności pożądanej 
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na rynku pracy na przykładzie zawodu: inżyniera logistyki. Logistyka to branża, w której charakterystyczna 
różnorodność procesów i intensywność działania narzuca konieczność umiejętności autodydaktycznych.  

Problem badawczy to odpowiedź na pytanie, jak aktywizować studenta w procesie kształcenia w zakresie 

samokształcenia, tak aby było ono jego siłą przetargową na rynku pracy. 

W pierwszej części autorka opisała swoistość procesu samokształcenia z perspektywy nauczyciela, jak 
i ucznia na różnych etapach edukacji i w różnych modelach kształcenia.  

Samoedukacja na rynku pracy na przykładzie inżyniera logistyka to treść drugiej części artykułu. Autorka 

określiła naturę pracy logistyka, podkreśliła i opisała na przykładach zadań zawodowych – znaczenie 

kompetencji samokształcenia. Ostatnia część artykułu to przegląd aktualnych metod motywacji i strategii 
wspierających proces samokształcenia.  

Metody zastosowane w niniejszej publikacji to analiza i synteza. Artykuł opiera się nie tylko na materia-

łach literaturowych, ale przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym autorki jako 

nauczyciela przedmiotów logistycznych.  
Przeprowadzone badania wskazują, że o samokształceniu decyduje wiele czynników i bodźców, każdy 

z nich jest równie ważny i niezbędny, a wypadkową tych działań jest zmotywowany i ostatecznie samo-

dzielny pracownik, dla którego uczenie się to codzienność i przyjemność poznawania.  

Słowa kluczowe: samokształcenie, logistyka, inżynier  

The role and importance of self-education competences in the labor market  

on the example of a logistics engineer 

Abstract 

Self-education is a competence that is an asset for both the student and the employee. Self-acquisition of 
knowledge is not only following the interest and collecting interesting knowledge, but also the ability to 

solve problems and perform non-standard tasks. 

The aim of the article was to analyze the issue of self-education both from the point of view of the 

educational process and the labor market - the social and economic importance of the self-improvement 
process as a skill desired in the labor market, on the example of the profession: logistics engineer. Logistics 

is an industry in which the characteristic variety of processes and the intensity of activities impose the 

necessity of self-teaching skills. 

The research problem is the answer to the question of how to activate the student in the process of 
education in the field of self-education so that it becomes his bargaining power on the labor market. 

In the first part, the author describes the specificity of the self-education process from the perspective of the 

teacher and the student at different stages of education and in different education models. 

Self-education in the labor market on the example of a logistics engineer is the content of the second part 
of the article. The author defined the nature of the logistics work, emphasized and described the examples 

of professional tasks – the importance of self-education competences. The last part of the article is an 

overview of the current methods of motivation and strategies supporting the self-education process. 

The methods used in this publication are analysis and synthesis. The article is based not only on literature 
materials, but above all on the author's many years of teaching experience as a teacher of logistics subjects. 

The conducted research shows that self-education is determined by many factors and stimuli, each of them 

is equally important and necessary, and the result of these activities is a motivated and ultimately 

independent employee for whom learning is an everyday life and a pleasure to explore. 
Keywords: self-education, logistics, engineer 
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Skutki złożoności zjawisk  
wpływających na obraz polskiego katolicyzmu 

1. Wprowadzenie 

W okresie ostatnich dwóch, trzech lat można zaobserwować zjawiska, które 
w sposób znaczący determinują obraz współczesnego polskiego katolicyzmu. Część 
z tych zjawisk występowała już wcześniej (np. problem pedofilii). Część zaś są to 
zjawiska całkowicie nowe (np. problem pandemii wirusa COVID-19

2
). Interesujące, 

a jednocześnie ważne jest to, że ilość zjawisk wpływających na obraz polskiego 
katolicyzmu jest znacząca, jak również występowanie ich w określonym czasie. Być 
może obraz współczesnego polskiego katolicyzmu byłby inny, gdyby te zjawiska, 
które na niego wpływają rozłożyły się i nie dochodziło do ich kumulacji. Zmiany te 
wpisują się oczywiście w szerszy kontekst zmian społecznych. Słusznie jednak 
zauważa N. Goodman: Związek między religią i społeczeństwem jest znacznie bardziej 
subtelny i złożony, niż sądzą zwolennicy teorii konfliktu. Wbrew ich przekonaniom 
religia może być siła napędową zmian społecznych, choć nie każda z tych zmian jest 
korzystna (np. kolonializm europejski). […]. Z drugiej jednak strony, jak twierdzą 
zwolennicy teorii konfliktu, religia odgrywa często konserwatywną rolę hamując 
zmiany i umacniając tradycję [1]. 

Zasadniczym determinantem obrazu współczesnego polskiego katolicyzmu jest 
zatem nie tyle ilość tych zjawisk, ile ich kumulatywne wystąpienie.  

Celem tego opracowania będzie w pierwszej kolejności zidentyfikowanie podsta-
wowych zjawisk, które kształtują obraz współczesnego polskiego katolicyzmu. 
W dalszej kolejności ocenie zostanie poddana kumulacja tych zjawisk w czasie. 

Wreszcie w ostatniej części zostaną zaprezentowane skutki, jakie złożoność zjawisk 
wywołuje w odniesieniu do obrazu polskiego współczesnego katolicyzmu. 

Celem badawczym jest wskazanie, w jaki sposób doszło do uformowania obrazu 
polskiego katolicyzmu przez różnorodne zjawiska występujące wspólnie, przy czym 
obraz ten jest przede wszystkim zdeterminowany złożonością i kumulatywnością 
występowania tych zjawisk. Wpływa też zasadniczo na przekonania religijne, które J. 
Bremer słusznie określa jako niebędące sądami o faktach, ale przecież dotyczące naj-
częściej spraw wiary w Kogoś, zawierzenia Komuś, dawania o Nim świadectwa [2]. 

2. Podstawowe zjawiska wpływające na obraz współczesnego polskiego 

katolicyzmu 

Przeanalizowanie wszystkich determinantów wpływających na obraz współczesnego 
polskiego katolicyzmu wykraczałoby znacznie poza ramy tego artykułu. Naukowo 
uzasadnione i konieczne natomiast jest wskazanie podstawowych zjawisk, które kształ-
tują ten obraz w najbardziej istotny sposób.  

                                                                   
1 rakoczy_bukowski_kanc@wp.pl, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodar-

czego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.law.umk.pl. 
2 Oczywiście samo zjawisko pandemii nie jest czymś nowym, gdyż szereg różnych plag dotykało Kościół 

katolicki na przestrzeni jego dziejów. Nowością jest światowa skala tej pandemii i jej uniwersalny charakter, 

który nie ogranicza się tylko do samej Europy, a także to, w jaki sposób zareagowano na samą pandemię. 
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Bez wątpienia takim zjawiskiem, które kształtuje obraz polskiego katolicyzmu 

w istotnym zakresie, jest problem pedofilii
3
. Pedofilia w kościele katolickim nie jest 

niczym nowym. Bez wątpienia natomiast całkowitą nowością jest determinacja spo-

łeczna w ujawnianiu tego typu sytuacji, wyraźne domaganie się pociągania do odpo-

wiedzialności osób winnych takich czynów, wyraźne żądanie pociągnięcia do 

odpowiedzialności osób, które mogły zapobiec czynom pedofilskim, jak również sama 

społeczna ocena kościoła katolickiego przez pryzmat jego wiarygodności i autorytetu. 

Jak wyżej już wskazano, sama pedofilia nie jest zjawiskiem, które występuje 

w Kościele katolickim w ostatnich latach. Jest to zjawisko, które być może ma długą 

historię, z tym jednak zastrzeżeniem, że musi być ona sumiennie i rzetelnie zbadana. 

Jednak ostatnie dwa, trzy lata spowodowały, iż pedofilia przestała być traktowane jako 

temat tabu. O ile do zidentyfikowania pedofilii również jako zjawiska społecznego 

problem był traktowany wyłącznie jako zjawisko wewnątrzkościelne, co najwyżej 

z udziałem ofiar takich zachowań, o tyle obecnie nie jest już to problem jedynie 

wewnątrzkościelny, a nabrał on cech problemu publicznego. Można też wskazać, że 

pedofilia i towarzyszące jej okoliczności stały się też problemem społecznym. Nie 

chodzi tutaj o skalę czynów pedofilskich, ale o to, że zaczęły one być przedmiotem 

społecznej i publicznej dyskusji, a także formułowania publicznie określonych żądań, 

stanowisk, reakcji, itp.  

Wydaje się, że pedofilia stała się problemem społecznym i publicznym od momentu 

emisji filmu „Kler” Wojciecha Smarzowskiego z 2018 roku. Następne dwa filmy Braci 

Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” z 2019 roku i „Zabawa w chowanego” z 2020 

roku kontynuowały upublicznianie pedofilii. Te trzy filmy, a także szereg innych 

filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży, wywiadów, itp. spowodowały nagło-

śnienie tego zjawiska na taką skalę, że stało się ono elementem dyskusji społecznej 

i publicznej, trwającej z resztą do dzisiaj. Co rusz ujawnia się przypadki niewłaściwych 

zachowań duchownych wobec dzieci i młodzieży, także takich duchownych, którzy 

stanowili symbol określonych postaw religijno-patriotycznych (np. ks. prałat Henryk 

Jankowski, ks. Eugeniusz Makulski).  

Analizując problem pedofilii w kościele, należy wyraźnie oddzielić dwa zjawiska – 

samo występowanie pedofilii i reakcja Kościoła katolickiego na jej nią. Kształt obrazu 

współczesnego polskiego katolicyzmu jest efektem obu tych zjawisk. 

Co interesujące, współcześnie większy wpływ na ten obraz ma reakcja Kościoła na 

zjawisko pedofilii niż sama pedofilia. Społeczne oczekiwanie kierowane wobec Kościoła 

katolickiego hierarchicznego jest takie, aby działania kościoła były jednoznaczne, 

szybkie, skuteczne i przyjmowały charakter ekspiacyjny oraz pokutny. W mniejszym 

zakresie oczekiwania te obejmują również różnego rodzaju formy zadośćuczynienia 

czy odszkodowania [por. m.in. 5].  

Tymczasem reakcja polskiego Kościoła katolickiego hierarchicznego wydaje się, że 

nie spełnia w zasadniczych częściach tych oczekiwań. Jest albo reakcją zbyt słabą, albo 

zbyt spóźnioną, albo niejednoznaczną, albo wręcz bagatelizującą zidentyfikowane 

przypadki pedofilii.  

W odbiorze społecznym wyrabia się zatem postawa, która przede wszystkim 

dostrzega, iż Kościół hierarchiczny, który stanowią także duchowni dopuszczający się 

                                                                   
3 Problematyką tą zajmowali się m.in. Kusz B., Żak A. [3]; Żak A. [4]. 
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pedofilii, nie reaguje w sposób właściwy wobec dopuszczalnych zachowań. W dalszej 

konsekwencji wyrabia się postawa traktowania Kościoła hierarchicznego w katego-

riach korporacyjnych, broniących członków tejże korporacji.  

Finalną postawą jest postawa konfrontacyjna – Kościół hierarchiczny broniący 

swoich członków kontra społeczeństwo, czy w ujęciu węższym wierni.  

Kolejnym pryncypialnym zjawiskiem determinującym obraz polskiego katolicyzmu 

jest problem pandemii wirusa COVID-19. Zapewne różnego rodzaju dziedziny nauki, 

przede wszystkim nauki społeczne i humanistyczne, podejmą badania dotyczące szeroko 

rozumianych skutków pandemii. Niemniej już w tej chwili można sformułować tezę, iż 

pandemia w istotny sposób zmieniła i uformowała współczesny obraz katolicyzmu. 

Istotnym skutkiem pandemii były daleko idące zmiany organizacji życia społecznego. 

Życie społeczne obejmuje również życie religijne. Religijność i wyznanie wiary nie 

jest ograniczone de lege lata wyłącznie do prywatnych i osobistych form wyrażania 

przekonań religijnych, ale obejmuje również formy publiczne, w tym również formy 

zbiorowe (np. udział w nabożeństwach, we Mszy Świętej). W sposób zupełnie natu-

ralny zmiany organizacji życia społecznego objęły zatem również zmiany w formach 

publicznego i zbiorowego wyznawania wiary. Podejmowano różnego rodzaju próby, 

aby temu wymiarowi życia społecznego nadać szczególny i wyjątkowy charakter. Owa 

wyjątkowość miałaby być skutkiem sakralnego charakteru udziału w tym wymiarze 

życia społecznego.  

Praktycznie z dnia na dzień zmieniły się formy uczestnictwa w różnego rodzaju 

aktach religijnych, które do tej pory praktykowane były w formie publicznej i w sposób 

zbiorowy. Dobitnym przykładem są tutaj dyspensy udzielane przez ordynariuszy od 

udziału we Mszy Świętej niedzielnej lub w święta nakazane. Przy czym w niektórych 

przypadkach dochodziło do udzielania całkowitej dyspensy, a w niektórych przy-

padkach zastąpiono formę udziału osobistego i bezpośredniego formą pośrednią – za 

pomocą przekazu medialnego lub internetowego. Należy jednak podkreślić, że forma 

pośrednia uczestnictwa we Mszy i taka „obecność” nie spełnia wymogu obowiązku 

uczestniczenia we Mszy Świętej.  

Dyspensa jest definiowana w kan. 85 KPK
4
 jako:  

Dyspensa, czyli rozluźnienie prawa czysto kościelnego w poszczególnym 

wypadku, może zostać udzielona przez tych, którzy posiadają władzę wyko-

nawczą w granicach ich kompetencji, a także przez tych, którym wyraźnie lub 

pośrednio przysługuje władza dyspensowania, bądź mocą samego prawa, bądź 

mocą zgodnej z prawem delegacji.  

Wskazać też należy na kan. 87 par. 1 KPK, który stanowi, iż:  

Biskup diecezjalny może dyspensować wiernych – ilekroć uzna to za pożyteczne 

dla ich duchowego dobra5 – od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak 

                                                                   
4 Codex Iuris Canonici – auctoritate Ioannis Pauli II PP promulgatus – Kodeks Prawa Kanonicznego tekst 

polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984 
5 Odrębnej analizy wymagałoby zagadnienie, czy ten warunek został spełniony. Można postawić pytanie, 

jakie to duchowe dobro uzasadniało udzielenie takiej dyspensy? Bez wątpienia mogło być to dobro cielesne 
związane z ochroną zdrowia, a nawet życia, ale taki rodzaj dobra nie uzasadnia udzielenia dyspensy. Ze 

znanych mi aktów wprowadzających dyspensę, żaden zasadniczo nie wskazywał, jakie to duchowe dobro 

uzyska wierny zwolniony od obowiązku uczestnictwa ze Mszy Świętej.  
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i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego 

terytorium lub dla jego podwładnych, jednak nie od ustaw procesowych lub 

karnych ani od których dyspensa jest specjalnie zarezerwowana Stolicy 

Apostolskiej lub innej władzy [Zob. bliżej m.in. 7, s. 149; 8, s. 644]. 

Sytuacja ta wywołała dwie postawy. Pierwsza z nich wiąże się ze sformułowaniem 

roszczenia, że skoro można było wypełnić obowiązek religijny udziału we Mszy Świętej 

za pomocą środków medialnych i internetowych w okolicznościach nadzwyczajnych, 

to czy nie można tej formy rozciągnąć również na sytuacje zwyczajne i typowe. 

Inaczej rzecz ujmując, żądanie dotyczy możliwości spełnienia obowiązku uczestnicze-

nia we Mszy Świętej także w sposób pośredni. 

Druga postawa także dotyczy sfery sacrum i wiąże się z żądaniem możliwości 

udzielania sakramentów z wykorzystaniem mediów lub internetu. Dotyczy to przede 

wszystkim sakramentu pojednania.  

Obraz polskiego katolicyzmu uległ głębokiej zmianie, albowiem u szeregu wier-

nych powstało przekonanie akceptujące jedną lub obie wyżej wskazane postawy. 

Zjawisko medialnego lub internetowego uczestniczenia w publicznym i zbiorowym 

wyznawaniu wiary staje się formą coraz bardziej aprobowalną przez wiernych.  

Postawa taka wiąże się zresztą z kolejnym zjawiskiem determinującym obraz 

polskiego katolicyzmu, jakim jest powszechna digitalizacja życia. Tempo przemian, 

jakie zachodzą w zakresie digitalizacji życia prywatnego i publicznego, jest tak duże, 

że trudno nawet mówić o zachodzących zmianach pokoleniowych w tym zakresie. 

Zmiany te zachodzą wręcz w ramach jednej tylko generacji pokoleniowej, a nawet 

należałoby powiedzieć, że w ramach jednej generacji pokoleniowej zachodzi kilka 

istotnych zmian. Pomijam tutaj kwestie rozsądku w dążeniu do coraz większej 

digitalizacji życia, niemniej jednak identyfikowalne już jest zjawisko polegające na 

tym, że życie w większym stopniu toczy się w internecie niż w rzeczywistości. Można 

też założyć, że tendencja przenoszenia życia z rzeczywistości do internetu będzie coraz 

większa, tym bardziej że także państwo i jego struktury coraz częściej do internetu się 

przenoszą. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości online czy udział w pracach 

organów kolegialnych online przestaje już dziwić.  

Kościół katolicki, i to zarówno ten hierarchiczny, jak i obejmujący wiernych, siłą 

rzeczy również podlega digitalizacji. Sam z siebie jest jednak instytucją, która 

w bardzo wolny sposób dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości, co wynika 

z jego istoty i natury. Nie ulega jednak wątpliwości, że Kościół katolicki nie tylko nie 

może zostać obojętny wobec samego zjawiska digitalizacji, ale wręcz powinien się do 

tego zjawiska przystosować
6
. Coraz więcej bowiem wiernych uczestniczy w większym 

stopniu w życiu wirtualnym niż w życiu realnym, a zatem kościół podążający za 

wiernymi, czy też szerzej za człowiekiem, nie może pozostać obojętny wobec świata, 

w którym ludzie zaczynają coraz częściej przebywać. Postawa kwestionująca, czy też 

negująca ową digitalizację albo też polegająca na udawaniu, że tego zjawiska nie ma, 

                                                                   
6 Wprawdzie w Syllabusie papieża Piusa IX z 1864 roku ogłoszonego wraz z encykliką Quanta cura 

potępiono tezę, że papież musi się dostosować do świata, niemniej jednak należy mieć na względzie zarówno 

osiągnięcia Soboru Watykańskiego I, jak i Soboru Watykańskiego II. W Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele Lumen Gentium wskazywano na elastyczność i konieczność akomodacji Kościoła do warunków 

współczesnych. Do problemu digitalizacji życia należy zatem podchodzić w duchu tej Konstytucji i problem 

ten widzieć w kontekście duszpasterskiej akomodacji Kościoła.  
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w żaden sposób nie przyczyni się do poprawy wykonywania przez Kościół jego misji. 

Konieczne zatem jest dostosowanie się do tej rzeczywistości. Oczywiście kwestią 

otwartą jest, w jakim stopniu ta digitalizacja może nastąpić. Nadmierna digitalizacja 

może bowiem wypaczyć sens istoty np. sakramentów albo wspólnotowego charakteru 

Kościoła. Wymaga to jednak wielopłaszczyznowej i kompleksowej dyskusji. Być 

może nawet w ramach kolejnego soboru.  

Czwartym zjawiskiem, które należy zidentyfikować jako to, które kształtuje obraz 

współczesnego polskiego katolicyzmu, są związki kościoła z państwem
7
. Jak tylko 

Kościół powstał jako wspólnota, problem kształtowania jego relacji z państwem stał 

się problemem niezwykle istotnym i to zarówno z punktu widzenia samego Kościoła 

katolickiego, jak i z punktu widzenia państwa. Wymiarem historycznym i jurydycznym 

zajmują się tutaj nauki historyczne i nauki prawne. Niemniej jednak i współcześnie 

problem ten rzutuje na obraz katolicyzmu. Wyraźnie należy wskazać, że czym innym 

są stosunki państwa z Kościołem katolickim regulowane normatywnie, a czym innym 

są faktyczne relacje między tymi dwoma wspólnotami, w których żyje człowiek. Wydaje 

się właśnie, że ten rozdźwięk stanowi dzisiaj najistotniejszy element formułujący obraz 

polskiego katolicyzmu.  

Zjawisko utożsamiania polskości z katolicyzmem, czy też katolicyzmu z polskością, 

nie jest same w sobie zjawiskiem nowym. Współcześnie natomiast ten model pewnej 

unii narodowo-religijnej jest wspierany zarówno przez państwo, jak i przez sam 

Kościół katolicki, a przynajmniej przez jego część. Finalnie rodzi się zatem postawa, 

która z punktu widzenia Kościoła katolickiego upatruje w katolikach Polaków, z punktu 

widzenia państwa natomiast upatruje w Polakach katolików. Kościół zatem, formując 

katolika, dąży do uformowania go według określonej wizji patriotyzmu, państwo 

natomiast, formując patriotycznego obywatela, formuje go również jako katolika.  

Takie postawy zmierzają do wspierania ludowego katolicyzmu czy też katolicyzmu 

mającego zabarwienie patriotyczne właśnie w kierunku modelu Polak katolik.  

Determinantem są też bez wątpienia zjawiska powszechnie występujące w Europie, 

mianowicie laicyzacja życia. Religijność jako taka traci swoją atrakcyjność, co jest 

przede wszystkim skutkiem zwiększenia konsumpcjonistycznego stylu życia, indywi-

dualizacji przeradzającej się niekiedy w egoizm i przyjmowania postawy samowystar-

czalności człowieka. Ważną przyczyną jest również rozwadnianie doktryny katolickiej 

lub wręcz jej wypieranie.  

Jako odrębne zjawisko determinujące obraz współczesnego katolicyzmu traktuję 

żądanie demokratyzacji życia Kościoła. Zjawisko to po części wystąpiło w związku 

z wyżej identyfikowanym zjawiskiem pedofilii i polegało na żądaniu załatwienia przez 

Kościół swoich spraw według standardów i zasad, w jakich funkcjonuje państwo 

demokratyczne. Żądanie demokratyzacji życia Kościoła polegało na zwiększeniu 

jawności funkcjonowania Kościoła, pociągania do odpowiedzialności osób dopuszcza-

jących się pedofilii nie tylko na podstawie norm prawa kanonicznego, ale również na 

podstawie norm prawa polskiego. Polegało ono również na oczekiwaniu publicznego 

tłumaczenia się, wyjaśniania, reagowania i poddania Kościoła katolickiego regułom 

życia medialnego. Oczekiwano wyjaśniania poszczególnych decyzji, tak jak to ma 

miejsce w przypadku decyzji państwa i jego organów. 
                                                                   
7 Zagadnienia te są przedmiotem analizy prawa wyznaniowego. Por. bliżej m.in. M. Pietrzak [9];  

A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz [10]; J. Szymanek [11]. 
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Zjawiska tego nie można jednak wiązać wyłącznie z problemem pedofilii, gdyż 
występowało już wcześniej, jednakże w ograniczeniu tylko do kwestii finansów 
Kościoła i tylko w zakresie wykorzystania środków publicznych. Obecnie żądanie 
demokratyzacji życia Kościoła wykracza znacznie poza kwestie finansów i praktycznie 
obejmuje już całość życia Kościoła. Społeczne oczekiwania wobec Kościoła katolic-
kiego w zakresie jego funkcjonowania są identyczne jak społeczne oczekiwania wobec 
państwa. Chodzi tutaj o sposób komunikowania się państwa ze społeczeństwem, przy 
czym ten model jest przenoszony na Kościół. Z uwagi jednak na istotę i naturę 
Kościoła takie żądania i oczekiwania napotykają na opór, niemniej jednak zjawisko 
takie należy identyfikować.  

3. Kumulacja zjawisk kształtujących obraz polskiego katolicyzmu  

Niektóre ze zjawisk zidentyfikowanych wyżej istniały już wcześniej, ale nasiliły się 
dopiero współcześnie, niektóre zaś z tych zjawisk są zupełnie nowe. Zjawiska 
istniejące już wcześniej, jak chociażby problem pedofilii, zostały odczytane na nowo 
także z inspiracji tych zjawisk czy właśnie poprzez te zjawiska, które mają charakter 
nowatorski. Gdyby zidentyfikowane wcześniej zjawiska występowały rozłożone 
w czasie, to być może ich wydźwięk i skutki byłyby zupełnie inne. Możliwe byłoby 
wtedy skoncentrowanie się tylko na jednym, góra dwóch zjawiskach, wobec których 
reakcja mogłaby być łatwiejsza. Nie chodzi tu tylko o reakcję przystosowywującą się 
do danego zjawiska, ale również reakcję związaną z ewentualnym jego zakwestiono-
waniem. Tymczasem ilość zjawisk i ich skala, która wystąpiła mniej więcej w tym 
samym czasie, nie pozwala na zachowanie się wobec nich wszystkich łącznie tak, jak 
można by się było zachować wobec każdego z tych zjawisk odrębnie. Wydaje się 
zatem, że obraz współczesnego polskiego katolicyzmu jest zdeterminowany obecnie 
nie tyle samymi zjawiskami, ile ich kumulacją.  

Zjawiska te wymagają bowiem reakcji, które w określonych przypadkach mogą być 
ze sobą sprzeczne. Wymagają także czasami różnych reakcji w zależności od bieżącej 
sytuacji. Gdyby te sprzeczne lub różne reakcje występowały rozłożone w czasie, 
wyłapanie niekonsekwencji lub różnorodności reakcji byłoby trudniejsze, tymczasem 
akcja dzieje się na bieżąco, na kilku scenach jednocześnie. Zachowanie zatem jedności, 
czasu, miejsca tej akcji jest niezwykle trudne. Można zatem przyjąć, że obecnie obraz 
kształtują wszystkie zjawiska występujące łącznie.  

Kumulacja poszczególnych zjawisk jest też skutkiem prędkości zachodzących 
w społeczeństwie zmian. O ile zmiany zachodziły w sposób w miarę wolny, o tyle 
kumulacja różnych zjawisk była mniejsza. Przeminęły bowiem jedne tendencje i doszły 
do głosu nowe tendencje. Tymczasem zjawisk, które obecnie wpływają na obraz 
polskiego Kościoła, jest dużo, przy czym nie minęły jeszcze echa jednych tendencji, 
kiedy już pojawiły się nowe. Tym samym zjawiska te zaczęły na siebie nachodzić, co 
wytworzyło nową jakość.  

4. Skutki kumulacji zjawisk w zakresie determinacji obrazu polskiego 
katolicyzmu 

Identyfikacja skutków wymagałaby przynajmniej kilku słów wprowadzenia, co 
należy rozumieć przez pojęcie „obraz polskiego katolicyzmu”. Jak wyżej już wska-
zywano, religijność nie jest tylko zjawiskiem prywatnym. Jest to także określone 
zjawisko publiczne i społeczne.  
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Trafnie podkreśla Ch. Meister, iż: Nie ma wątpliwości, iż religia jest wszechobecna 

[12, s. 8]. Religijność podlega zatem nie tylko ocenom z punktu widzenia danego 

wyznania, ale również punktu widzenia jej społecznego wymiaru. Kształtuje się zatem 

pewien wizerunek religijności, czy w tym przypadku węziej katolicyzmu. Wizerunek 

ten – obraz identyfikuje określone cechy, przez które opisuje się katolicyzm. Desygnaty 

tego obrazu są wskazywane przez społeczeństwo, gdyż to ono określa, według czego 

ten katolicyzm postrzega. Bez wątpienia ważnym czynnikiem oceniającym jest w tym 

wypadku spadek ilości wiernych uczestniczących aktywnie w życiu religijnym. 

Z jakichś względów część tych wiernych rezygnuje z praktyk religijnych, wyrażając 

w ten sposób swoją postawę dezaprobaty wobec Kościoła katolickiego, którego czuli 

się członkiem. Są w stanie zapłacić nawet cenę duchową dla zademonstrowania postaw 

dezaprobaty. Dezaprobata jest przede wszystkim inspirowana zjawiskiem, które można 

określić jako hipokryzja polegająca na rozdźwięku pomiędzy głoszonym słowem przez 

Kościół hierarchiczny a jego życiowymi postawami. W ten sposób Kościół hierar-

chiczny traci wiarygodność. Innym zjawiskiem jest utożsamianie Kościoła katolickiego 

z państwem i traktowanie go niekiedy jako religijnej przybudówki określonej polityki 

prowadzonej przez państwo. 

Wskazując na obraz dzisiejszego polskiego katolicyzmu, można wskazać, że jest to 

obraz, który najogólniej można określić jako negatywny lub przynajmniej mocno 

nadszarpnięty. 

Dominującym od lat obrazem jest obraz Polaka katolika. Jak słusznie piszą 

J. Woleński i J. Skoczyński, Według Mistrza Andrzeja [Towiańskiego] idea wybraństwa 

w nowej epoce przeszła w ręce narodów słowiańskich, wśród których palmę 

pierwszeństwa dzierżą Polacy – „starsi bracia” w Słowiańszczyźnie [13, s. 262].  

Obecnie obraz ten wynika ze związków faktycznych i pozajurydycznych państwa 

i Kościoła katolickiego. Model Polaka katolika nadal funkcjonuje pomimo nauczania 

współczesnego nauczania papieża Franciszka co do wspólnotowego Kościoła. Obraz 

Polaka katolika wpływa jednocześnie na utwierdzanie postawy konfrontacyjnej na 

płaszczyźnie „my i oni”.  

Obraz ten kształtują obecnie w dużej części reakcje Kościoła katolickiego hierar-

chicznego na zdiagnozowane wyżej zjawiska. Reakcje ten nie są zasadniczo odbierane 

pozytywnie. Tym samym Kościół katolicki, a także katolicyzm jako religia tracą obecnie 

wiarygodność. 

Dostrzegalne są zarzuty hipokryzji i obłudy, aczkolwiek mają one znaczne zabar-

wienie emocjonalne. 

Na obraz ten składa się również przynajmniej w części powierzchowna i ludowa 

pobożność, pielęgnująca zarówno formy wyznawania wiary, jak i postawy obrzędowe 

bez głębszej zmiany postaw wewnętrznych. Jak słusznie podnosi B. Nadolski,  

Wzajemna symbioza pobożności ludowej i liturgii nie oznacza liturgizowania 

„na siłę” wszystkich przejawów pobożności ludowej. Nie oznacza procesu 

narzucania z góry, będzie to raczej proces integrowania najlepszych ele-

mentów pobożności ludowej w liturgię, proces takiego kształtowania tych form, 

by prowadziły do liturgii i niejako z niej wypływały, by jakoś kontynuowały 

liturgię w życiu codziennym [14, s. 442]. 
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Obraz ten formuje również samoocena niektórych wiernych odnosząca się wyłącznie 

do zachowania praktyk religijnych bez dostosowywania swojego własnego życia do 

nauki Kościoła. Obraz ten jest często wspierany również przez sam Kościół katolicki, 

który przyjmuje niekiedy postawę, że skoro wierny przyszedł na Mszę Świętą nie-

dzielną, to znaczy, że jest naprawdę wierzący. Być może jest to spowodowane możli-

wością zwiększenia liczebnego wiernych, przy przyjęciu za kryterium wiary samego 

uczestnictwa w praktykach religijnych. Nie da się oczywiście naukowo zbadać sumień, 

jednak cechy uważane za wady narodowe Polaków wskazują, że przełożenie nauki 

Kościoła katolickiego na życie osobiste i społeczne nie jest szczególnie popularne  

[por. 15]. 

Obraz ten stał się szczególnie dostrzegalny, kiedy głębokiej przemianie uległy 

praktyki religijne. Żądania zmian w samej liturgii, domaganie się możliwości uczestni-

czenia we Mszy Świętej świątecznej lub niedzielnej on-line, spowiedź on-line dowodzą 

postrzegania przez niektórych wiernych religii internetowo. Świadczy to o całkowitym 

niezrozumieniu, czym są te praktyki religijne. 

Z drugiej jednak strony Kościół katolicki bez wątpienia staje przed problemem 

digitalizacji. Skoro całe życie społeczne i prywatne przesiąknięte już jest tym zjawi-

skiem, to i sfera sacrum tego nie uniknie. 

Obraz ten w znacznej części zdeterminowany jest zjawiskami wskazanymi wyżej. 

Dotyczy to przede wszystkim wiarygodności Kościoła, która nigdy nie była tak niska, 

jak obecnie. Rozdźwięk między tym, co jest przedmiotem nauczania, a tym jak wygląda 

życie duchownych, nigdy nie był tak wyraźnie i bezpośrednio podnoszony. Do tego 

dochodzi pielęgnacja postawy Polaka katolika, płytkość wiary i utwierdzanie wier-

nych, że taka postawa jest religijnie właściwa.  

Obraz polskiego katolicyzmu jest wynikiem głębokich i różnorodnych zjawisk, 

które w efekcie dały to, co obecnie jest obserwowane i dostrzegane. Jest to obraz bardziej 

negatywny i odstraszający od tej religii, niż do niej zachęcający.  

Jak pisał L. Kołakowski: im bardziej ludzie widzą, że Kościół uwikłany jest na 

różne sposoby w politycznych grach, tym większą mają skłonność, by postrzegać go 

w ogólności jako organizm polityczny, czyli wyzuwać chrześcijaństwo z treści [17]. To 

jest trafne podsumowanie, jaki jest obraz polskiego katolicyzmu. 

5. Podsumowanie 

Obraz polskiego katolicyzmu zdeterminowany jest szeregiem różnorodnych zjawisk. 

Obraz ten nie jest jednak zdeterminowany przede wszystkim tymi zjawiskami, ale ich 

kumulacją w jednym czasie. To właśnie ta kumulacja jest podstawowym determi-

nantem tego obrazu. 

Zjawiska te mają różnorodny charakter – niektóre z nich są zależne od samego 

Kościoła (np. pedifilia), a niektóre nie (np. demokratyzacja życia Kościoła). Niektóre 

procesy mają charakter etyczny (pedofilia) i podlegają ocenom etycznym, a niektóre są 

obojętne etycznie (pandemia
8
). 

Można wskazać, iż wystąpienie tychże zjawisk w większych odstępach czasu 

mogłoby wywołać nieco inny obraz. Ich skumulowanie w jednym czasie natomiast 

ukształtowało taki obraz, jak wskazywano wyżej. 

                                                                   
8 Sama pandemia nie podlega ocenom etycznym, natomiast postawa wobec niej już tak.  
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Obraz polskiego katolicyzmu jawi się współcześnie negatywnie. Decyduje przede 

wszystkim o tym podejście do problematyki pedofilii. Kościół traci współcześnie wia-

rygodność i autorytet, a wraz z tym obraz katolicyzmu.  

Katolicyzm też wykazuje sporo cech ludowości i pobożności ludowej. Ta z kolei 

domaga się niekiedy religijności on-line. 

Obraz ten zdeterminowany jest także i digitalizacją życia społecznego i prywatnego 

i wyznaniami, jakie w tym zakresie stoją przed Kościołem. 
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Skutki złożoności zjawisk wpływających na obraz polskiego katolicyzmu 

Streszczenie 
Obraz polskiego katolicyzmu zdeterminowany jest szeregiem różnorodnych zjawisk. Obraz ten nie jest 

jednak zdeterminowany przede wszystkim tymi zjawiskami, ale ich kumulacją w jednym czasie. To właśnie 

ta kumulacja jest podstawowym determinantem tego obrazu. Zjawiska te mają różnorodny charakter – 

niektóre z nich są zależne od samego Kościoła (np. pedofilia), a niektóre nie (np. demokratyzacja życia 
Kościoła). Niektóre procesy mają charakter etyczny (pedofilia) i podlegają ocenom etycznym, a niektóre są 

obojętne etycznie (pandemia). Można wskazać, iż wystąpienie tychże zjawisk w większych odstępach 

czasu mogłoby wywołać nieco inny obraz. Ich skumulowanie w jednym czasie natomiast ukształtowało 

taki obraz, jak wskazywano wyżej. Obraz polskiego katolicyzmu jawi się współcześnie negatywnie. Decy-
duje przede wszystkim o tym podejście do problematyki pedofilii. Kościół traci współcześnie wiarygod-

ność i autorytet, a wraz z tym obraz katolicyzmu. Katolicyzm też wykazuje sporo cech ludowości i poboż-

ności ludowej. Ta z kolei domaga się niekiedy religijności on-line. Obraz ten zdeterminowany jest także 

i digitalizacją życia społecznego i prywatnego i wyznaniami, jakie w tym zakresie stoją przed Kościołem. 
Słowa kluczowe: prawo kanoniczne, pandemia COVID-19, obraz polskiego katolicyzmu, pedofilia 
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Effects of the complexity of factors influencing the image of Catholicism in Poland 

Abstract 

The image of Catholicism in Poland is determined by several different factors. However, it is not the mere 
existence of these factors but rather their concurrence that determines this image. This concurrence is the 

basic determinant of the image of Catholicism. The factors are of various nature – some of them are 

dependent on the Church itself (e.g., paedophilia), and others are not (e.g., democratization of the Church). 

Some processes are of ethical nature (paedophilia) and are subject to ethics assessment, and others are 
ethically neutral (pandemic). It can be stated that if these factors occurred at longer time intervals, the 

image could be slightly different. However, their concurrence shaped the image as mentioned above. At 

present, Catholicism in Poland has negative connotations. This is mostly due to its attitude to paedophilia. 

The Church is losing its credibility and authority, which also affects the image of Catholicism. Catholicism 
also shows many traits of popular nature and popular piety. This, in turn, sometimes leads to a need for on-

line religion. This image is also determined by the digitalisation of social and private life and the related 

challenges the Church is now facing. 

Keywords: canon law, COVID-19 pandemic, image of Catholicism in Poland, paedophilia 
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