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Karina Kucharska1 

Zastosowanie budownictwa uprzemysłowionego  

jako możliwość dostarczenia mieszkań  

dostępnych finansowo w Polsce 

1. Wprowadzenie 

Mieszkanie jako miejsce do życia, schronienia oraz rozwoju to podstawowa ludzka 

potrzeba, której realizację gwarantuje polska konstytucja2 [1]. Postępująca urbanizacja 

oraz nasilone migracje zarobkowe z biedniejszych oraz zagrożonych regionów świata 

to główne czynniki zwiększające popyt na mieszkania w największych polskich 

miastach3. Tym samym są to również główne czynniki kształtujące ceny nieruchomości 

oraz eliminujące z rynku lokale dostępne finansowo4 dla ludności o minimalnych do-

chodach5. Celem tej pracy jest zbadanie oczekiwań i możliwości finansowych Polaków 

oraz sprawdzenie czy budownictwo prefabrykowane może rozwiązać problem braku 

mieszkań dostępnych finansowo w Polsce. W tym celu zostały przeprowadzone badania 

opinii publicznej research desk oraz case study. 

2. Mieszkalnictwo w Polsce 

2.1. Sytuacja mieszkaniowa we współczesnej6 Polsce – najważniejsze dane 

Pomimo systematycznie zwiększającego się zasobu mieszkaniowego w Polsce wciąż 

występuje problem deficytu mieszkaniowego7. W roku 2019 wynosił on około 640 tys. 

mieszkań [2], co oznacza że około 4,5% gospodarstw domowych zajmowało więcej 

niż jedna rodzina. 

W Polsce od roku 1989 na rynku nieruchomości dominuje własność prywatna. 

W 2019 roku 84% Polaków zamieszkiwało mieszkania własnościowe, a tylko 16% wynaj-

mowało lokal mieszkalny [2]. W 2019 roku tylko 4,2% z nich wynajmowało miesz-

kanie na wolnym rynku, pozostała część korzystała z najmu społecznego [2]. Odsetek 

ten przez ostatnie lata stale rośnie. Jest to charakterystyczne dla Europy Wschodniej 

i Środkowej. Dla porównania, w Niemczech w 2019 roku, 49,9% Niemców mieszkało 

w wynajmowanym lokalu [3]. Jak pisze Irena Herbst [4]: 

Ze względu na znaczącą rolę, jaką mieszkanie odgrywa w prywatnym, zawo-

dowym, społecznym i kulturowym życiu człowieka, istotnym jest, by cele i instru-

menty polityki mieszkaniowej nie tylko odpowiadały na potrzeby rynku miesz-

 
1 kaczorowska.kk90@gmail.com, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska. 
2 Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczegól-

ności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania oby-

wateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. 
3 Miasta powyżej 500 tys. Mieszkańców. 
4 Lokal, którego zakup lub najem jest finansowo możliwy dla jednostki o minimalnych dochodach. 
5 Dochody na poziomie pensji minimalnej. 
6 Jako współczesność przyjęto okres miedzy 2001 a 2019 rokiem. 
7 Deficyt mieszkaniowy to różnica pomiędzy liczbą gospodarstw domowych a liczbą istniejących mieszkań. 
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kaniowego, ale respektowały uwarunkowania ekonomiczne i formułowane były 

w zgodzie z celami polityki społeczno-gospodarczej kraju. W latach powojen-

nych, w krajach Europy Zachodniej celem było wybudowanie jak największej 

liczby mieszkań, ale – ze względu na niską wiarygodność kredytową dużych 

grup ludności – środkami publicznymi wspierano przede wszystkim budow-

nictwo czynszowe. (…) Po osiągnieciu założonego poziomu zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych i po osiągnieciu znacznie wyższego poziomu zamożności, 

proporcje wspierania ze środków publicznych mieszkań czynszowych i własno-

ściowych, w większości tych krajów, uległy zmianie – na korzyść mieszkań 

własnych.  

Innym istotnym wskaźnikiem obrazującym warunki mieszkaniowe w Polsce jest też 

współczynnik przeludnienia, czyli odsetek populacji zamieszkującej w przeludnionych 

mieszkaniach. Według Eurostatu8 mieszkanie uznaje się za przeludnione, jeśli co 

najmniej jeden pokój nie przypada na: dwoje dorosłych będących w związku, osobę 

dorosłą żyjącą samotnie, parę dzieci do 12 roku życia oraz parę dzieci tej samej płci 

w wieku od 12 do 17 lat. W 2018 roku współczynnik przeludnienia w Polsce wynosił 

39,2% w 2018 roku, w 2019 roku spadł do 37,6% przy średniej dla państw Unii 

Europejskiej – 17,2% [2]. 

2.2. Dostępność mieszkań w Polsce 

Mieszkania dostępne finansowo, rozumiane jako lokale dla osób o minimalnych 

dochodach, czyli np. mieszkania komunalne, socjalne czy mieszkania budowane w ra-

mach TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) stanowiły w 2019 roku tylko 2,2%9 

[2] ogółu nowo wybudowanych mieszkań. Oznacza to, że wzrost liczby oddawanych 

do użytku mieszkań w Polsce nie oznacza jednocześnie wzrostu dostępności mieszkań 

dla osób o dochodach nie pozwalających na nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasa-

dach rynkowych. Problem ten dotyczy głównie ludzi młodych, wchodzących dopiero 

na rynek pracy, seniorów, rodzin wielodzietnych, osób samotnych oraz osób samotnie 

wychowujących dzieci. 

Pomimo stałego i odczuwalnego wzrostu cen mieszkań, poziom dostępności w Polsce 

pozostaje wciąż na podobnym poziomie, ponieważ w podobnym tempie co ceny miesz-

kań zwiększało się również w Polsce średnie wynagrodzenie10. W I kwartale 2013 roku 

do zakupu mieszkania o powierzchni 50 m2 przeciętnie potrzebne było 102 średnich 

pensji netto, podobnie jak w IV kwartale 2019 roku [2]. 

2.3. Polityka mieszkaniowa w Polsce 

Za politykę mieszkaniową w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 

a głównym dokumentem określającym sposób jej prowadzenia jest Narodowy Program 

Mieszkaniowy. 

 
8 Europejski Urząd Statystyczny. 
9 Tamże. 
10 Praca nie obejmuje okresu pandemii COVID-19. 



Zastosowanie budownictwa uprzemysłowionego  

jako możliwość dostarczenia mieszkań dostępnych finansowo w Polsce 
 

9 

 

Prowadzona w Polsce polityka mieszkaniowa realizuje głównie model dążenia do 

posiadania mieszkania na własność (m.in. program Rodzina na Swoim11, Mieszkanie 

dla Młodych12). Programy rządowe wspierają głównie kredytobiorców, czyli osoby, 

które stać na nabycie mieszkania na warunkach rynkowych. Na podstawie ustawy z dnia 

26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszka-

niowego [5] państwo wspiera również społeczne budownictwo czynszowe (m.in. 

TBS/SIM13). Inicjatywy te ostatecznie również wspierają mieszkania własnościowe, 

ponieważ zakładają możliwość dojścia do własności wynajmowanego lokalu. Podobne 

założenia ma program Mieszkanie Plus14 wprowadzony w roku 2016, którego celem było 

dostarczenie mieszkań na wynajem po cenach niższych niż rynkowe z możliwością 

dojścia do własności. Program ewoluował i został rozszerzony m.in. o tworzenie 

miejsc noclegowych. 

W 2021 roku polityka mieszkaniowa zmieniła kierunek. Wprowadzono m.in. pro-

gram Lokal za Grunt15 oraz umożliwiono zakładanie Społecznych Agencji Najmu16. 

Program Lokal za Grunt ma na celu współpracę gmin z prywatnymi inwestorami, pro-

wadząc do zwiększenia zasobów gminnych. Społeczne Agencje Najmu są natomiast 

instytucjami pośredniczącymi między prywatnymi właścicielami lokali mieszkalnych 

a potencjalnymi najemcami. Od 2019 roku działa również program Mieszkanie na 

Start17, który wspiera najem lokali. Efekty tych zmian można będzie ocenić dopiero 

w przyszłości, nie są one przedmiotem tej pracy. 

Obecnie zasoby mieszkaniowe gmin stanowią ok. 5% zasobu mieszkaniowego 

w Polsce [2]. Są one niewystarczające i stale kurczą się przez wyprzedaż majątku 

gminnego. 

W odróżnieniu do Polski w Niemczech polityka mieszkaniowa od lat nastawiona 

jest na najem oraz dotację. Z założenia każdy obywatel powinien mieć zapewnioną 

możliwość najmu lokalu mieszkalnego dostępnego dla niego finansowo. W przypadku 

braku odpowiedniej ilości takich lokali dostępność oferowana jest poprzez dopłaty 

(zasiłki mieszkaniowe), preferencyjne kredyty18 oraz programy wspierające budowę 

 
11 Rodzina na Swoim – rządowy program funkcjonujący w Polsce w latach 2007-2012. Skierowany głównie do 

osób w wieku do 35 lat nabywających swoje pierwsze mieszkanie własnościowe. Program oferował pomoc 

w postaci dopłaty do oprocentowania kredytu hipotecznego. 
12 Mieszkanie dla Młodych – rządowy program funkcjonujący w Polsce w latach 2014-2016. Następca programu 

Rodzina na Swoim. Skierowany głównie do osób w wieku do 35 lat nabywających swoje pierwsze mieszkanie 

własnościowe. Program polegał na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie 

wypłaty kredytu hipotecznego. 
13 Towarzystwo Budownictwa Społecznego / Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
14 Program działający od 2016 roku. Skierowany do osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania oraz 

zdolności kredytowej, ale dysponujących środkami na regularne opłacanie czynszu. Jednocześnie uzyskujących 

zbyt wysokie dochody, aby otrzymać mieszkanie komunalne, osób bezdomnych lub w kryzysie/ciężkiej sytuacji 

życiowej. Program wspiera budowę mieszkań na wynajem o czynszach niższych niż rynkowe, ale wynajmo-

wanych na zasadach rynkowych z wykorzystaniem publicznych gruntów budowlanych. Socjalna część pro-

gramu jest też odpowiedzialna za tworzenie np. noclegowni oraz pomieszczeń tymczasowych. 
15 Instrument ograniczający bariery w pozyskiwaniu gruntów pod zabudowę przez komercyjnych inwestorów. 

Gmina sprzedaje grunt, a część wartości działki odbiera w postaci lokali. 
16 Społeczna Agencja Najmu (SAN). Podmiot non-profit współpracujący z gminą, który pośredniczy między 

właścicielami mieszkań na wynajem i potencjalnymi najemcami z dochodami nie pozwalającymi najem 

w warunkach rynkowych. 
17 Program finansowego wsparcia osób fizycznych w formie dopłaty do czynszu. 
18 Kredytów preferencyjnych w Niemczech udziela KfW, niemiecki państwowy bank rozwoju. 
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mieszkań socjalnych lub lokali dostępnych finansowo. Dodatkowo niemiecka polityka 

mieszkaniowa działa w kierunku obniżenia podatków od nieruchomości19 oraz uela-

stycznienia opłat notarialnych i prowizji agentów nieruchomości. Wprowadzony został 

również podatek od drugiego i kolejnego mieszkania20. W celu zapobiegania rosnącym 

cenom najmu wprowadzono również zakaz najmu krótkoterminowego w popularnych 

lokalizacjach21. Najem krótkoterminowy mogą oferować tam jedynie zajmujące się 

tym komercyjnie podmioty. 

3. Budownictwo mieszkaniowe dostępne finansowo 

3.1. Geneza powstania mieszkalnictwa zbiorowego we współczesnych 

europejskich miastach oraz idea mieszkań dostępnych finansowo 

Pod koniec XVIII wieku, wraz z nadejściem ery industrializacji, pojawiły się nowe 

perspektywy dla najbiedniejszej ludności wiejskiej. Powstające fabryki oferowały 

pracę i pieniądze, których często brakowało na wsi. Rozpoczęły się pierwsze migracje 

do miast, a wraz z nimi rosła liczba mieszkańców potrzebująca zakwaterowania. Wraz 

z industrializacją zmienił się sposób zamieszkania. Rodziny wielopokoleniowe w mieście 

ustąpiły miejsca jednostkom dwupokoleniowym. Nastąpił rozdział między miejscem 

pracy, którym była najczęściej pobliska fabryka a miejscem zamieszkania. Z powodu 

niewystarczającej infrastruktury, lokale mieszkalne były nadal przeludnione, a warunki 

sanitarne ciężkie. 

Ogromny progres w dziedzinie poprawy warunków życia klasy robotniczej poczynił 

modernizm. Architekci i urbaniści zajęli się coraz bardziej palącym powszechnym pro-

blemem miast, jakim była kwestia zamieszkania klasy robotniczej. Osady robotnicze 

były przeludnione, stanowiły zagrożenie epidemiczne, a w niezadowolonej klasie 

robotniczej budziły się coraz większe niepokoje społeczne. Dodatkowo uprzemysło-

wienie spowodowało zanieczyszczenie środowiska na nieznaną dotąd skalę. Założony 

przez czołowych modernistów CIAM22 reprezentował i propagował nowe idee, które 

Kongres opublikował w 1933 roku w Karcie Ateńskiej23. Dokument ten zawierał naj-

ważniejsze postulaty dotyczące nowoczesnego projektowania urbanistycznego miast 

i osiedli mieszkaniowych. Postulowano wprowadzenie standaryzacji i uprzemysłowienia. 

Zauważono zalety powtarzalności oraz prostych układów funkcjonalnych mieszkań 

i budynków mieszkalnych. Zapewniło to szybkie dostarczenie mieszkań o standardzie 

gwarantującym godne warunki bytowe. Postulowano również wprowadzenie godnych 

warunków życia dla każdego mieszkańca niezależnie od sytuacji finansowej. Zazna-

czono, że każdy człowiek powinien mieć do dyspozycji odpowiednią ilości przestrzeni, 

dostęp do zieleni, światła i świeżego powietrza, co miało zagwarantować higieniczne 

warunki zamieszkania. 

 
19 Obniżenie podatku od nieruchomości na pierwsze posiadane mieszkanie. 
20 W Niemczech funkcjonuje podatek od nieruchomości, naliczany od wartości nieruchomości, który jest niższy 

dla pierwszego mieszkania. 
21 Berlin był pierwszym miastem, które w roku 2014 wprowadziło zakaz najmu krótkoterminowego m.in. 

w ramach Airbnb w odpowiedzi na szybko rosnące ceny najmu mieszkań i nasilającą się gentryfikację. 
22 CIAM (fr. Congrès international d’architecture moderne) Międzynarodowy Kongres Architektury Nowo-

czesnej. 
23 Karta Ateńska – dokument uchwalony podczas IV Kongresu CIAM w 1933 w Atenach, opublikowany 

w 1943 roku. 
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3.2. Współczesne definicje mieszkalnictwa dostępnego finansowo 

Dostępne budownictwo mieszkaniowe nie jest wyrażeniem ściśle zdefiniowanym. 

Jak podaje Agata Twardoch [6], terminem tym można określić trzy zjawiska: 

• mieszkania lub domy znajdujące się̨ na rynku mieszkaniowym bez cezury cenowej, 

• lokale mieszkalne dla bezdomnych, 

• mieszkania lub domy, na które stać średnio zamożne gospodarstwa domowe, po 

części finansowane z pomocą państwa lub gminy. 

W tej pracy istotna jest definicja trzecia, która jako mieszkania dostępne finansowo 

określa mieszkania lub domy, których zakup lub najem jest dostępny dla mieszkańców 

osiągających minimalne24 i niskie dochody bez bezpośredniej pomocy ze strony państwa 

lub gminy. Pomoc taka może mieć charakter niebezpośredni polegający na udzielaniu 

ulg podatkowych, preferencyjnych kredytów, przemyślanej gospodarce przestrzennej 

oraz dostarczeniu stosownej infrastruktury. W pracy tej szczególny nacisk położony 

jest na zbadaniu rozwiązań pozwalających na osiągnięcie budownictwa dostępnego 

w Polsce bez lub z minimalnym udziałem państwa. 

Dodatkowo np. w USA i Kanadzie uznaje się, że mieszkanie jest dostępne dla danego 

gospodarstwa domowego, jeśli wydatki na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych 

nie przekraczają 30% dochodów brutto tego gospodarstwa. 

3.3. Możliwości finansowe Polaków 

Z przeprowadzonych badań25 wynika, że większość badanych mieszka w mieszka-

niach własnościowych (70%) lub wynajmuje lokal na warunkach rynkowych (22%). 

Oznacza to, że 92% badanych pozyskało obecnie zamieszkiwany lokal mieszkalny bez 

wsparcia państwa. Co więcej prawie 80% badanych przeznacza na zaspokojenie swoich 

potrzeb mieszkaniowych mniej niż 30% dochodu gospodarstwa domowego brutto. 

Wynika z tego, że według definicji większość badanych zamieszkuje lokale dostępne 

dla nich finansowo. Jednak 64% badanych przyznało, że miesięczne wydatki mieszka-

niowe są obciążeniem dla ich budżetu domowego. Wynika z tego, że proponowana 

definicja budownictwa dostępnego ustalającego stosunek wydatków mieszkaniowych 

do dochodu gospodarstwa domowego brutto poniżej 30% nie odzwierciedla możliwości 

finansowych badanych.  

3.4. Bariery i szanse powstania budownictwa mieszkaniowego dostępnego 

finansowo w Polsce 

Polski rynek mieszkaniowy posiada wiele barier uniemożliwiających skuteczne 

dostarczenie mieszkań dostępnych finansowo. Można wśród nich wymienić przede 

wszystkim bariery fiskalne oraz legislacyjne. Kupno mieszkania oraz najem są w Polsce 

opodatkowane (m.in. VAT, podatek PCC, podatek dochodowy od najmu). Opodatko-

wane jest również posiadanie mieszkania (m.in. podatek od nieruchomości). 

Wśród barier legislacyjnych można wymienić brak uregulowanego prawa najmu, 

który gwarantowałby prywatnym lub komercyjnym inwestorom lokować kapitał 

w mieszkania o niskim czynszu. Dodatkowo aktualne skomplikowane prawo budowlane 

generujące czasochłonne procesy nie pozwala na przyspieszone inwestycje. W Polskim 

 
24 Dochody na poziomie pensji mimimalnej. 
25 Kwestionariusz przeprowadzany w II kwartale 2021 roku, na grupie 315 badanych. 
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prawie brakuje również uregulowania obszaru, w ramach którego mogłyby działać od-

dolne inicjatywy budowlane np. grupy budowlane i kooperatywy. 

Polityka mieszkaniowa oparta na dostarczaniu mieszkań oraz dążeniu do posiadania 

mieszkania na własność uniemożliwia korzystanie z pomocy państwa obywatelom 

w najgorszej sytuacji finansowej. W grupie tej są również osoby czyniące wysiłek w celu 

zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych oraz nie mogących pozwolić sobie na 

zakup lub najem mieszkania na warunkach rynkowych. Taki kierunek polityki mieszka-

niowej zmierza do eliminacji z rynku mieszkań dostępnych finansowo, które byłyby 

osiągalne dla mieszkańców, którzy nie posiadają zdolności kredytowej, a ze względu 

na poczyniony trud oraz minimalne dochody nie mogą skorzystać z zasobów socjal-

nych gminy. W efekcie dotychczasowe programy wspierające zakup, a nie najem miesz-

kania, skierowane były do wąskiej grupy beneficjentów.  

W Niemczech polityka mieszkaniowa skupia się na dostarczeniu mieszkań dostępnych 

finansowo w najmie oraz na dotacjach. Pomoc kierowana jest do osób, które nie mają 

możliwości nabyć mieszkania na zasadach rynkowych. 

Straconą szansą na stworzenie budownictwa dostępnego finansowo w Polsce jest 

likwidacja użytkowania wieczystego w 2018 roku [7]. Niemieccy politycy dostrzegli 

potencjał w dzierżawie gruntów od państwa oraz spółek państwowych, dzięki którym 

inwestorzy pozyskują pod budowę mieszkań dostępnych finansowo grunty w popu-

larnych lokalizacjach. 

Kolejną niewykorzystaną szansą jest brak zastosowania budownictwa uprzemysło-

wionego, które pod pewnymi warunkami umożliwia dostarczenie w krótkim okresie 

tanich mieszkań. W Niemczech promowana jest prefabrykacja poprzez zmiany prawa 

budowlanego umożliwiającego uproszczone procedury wznoszenia katalogowych budyn-

ków wielorodzinnych prefabrykowanych. 

4. Budownictwo prefabrykowane 

4.1. Definicja 

We wstępie publikacji New Perspective in Industralisation in Constructin – A State-

of-the-Art Report Alistair Gibb [8] pisze, że industrializacja26 w budownictwie ma na 

celu wytworzenie wysokiej jakości konstrukcji poprzez zintegrowany proces, opty-

malizację standaryzacji, organizacji, kosztów, mechanizacji oraz automatyzacji. 

4.2. Wady i zalety budownictwa prefabrykowanego 

Le Corbusier w swojej książce W stronę architektury zastanawiał się: (…) w końcu, 

wypuściwszy z fabryk tyle dział, samolotów, ciężarówek i wagonów, postawiono 

pytanie: czy nie można produkować domów? [9] 

Do podstawowych zalet prefabrykacji należy: redukcja kosztów produkcji oraz czasu 

pracy poprzez zastosowanie zautomatyzowanych i powtarzalnych procesów produk-

cyjnych. Na redukcję kosztów produkcji wpływ ma również zmniejszenie ilości osób 

zaangażowanych w proces inwestycyjny. Technologia tradycyjna wymaga większej ilości 

wykwalifikowanych pracowników na placu budowy, czyli też lepiej opłacanych. Bu-

 
26 Pod słowem „industrializacja” zawarte są pojęcia budownictwa seryjnego (oznacza zastosowanie takich 

samych części lub elementów w jednym projekcie budowlanym) oraz prefabrykowanego (sposób wznoszenia 

budynku za pomocą prefabrykatów (półproduktów), produkowanych za pomocą metod uprzemysłowionych, 

a następnie transportowanych i montowanych na placu budowy). 
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dynek prefabrykowany powstaje głównie na hali produkcyjnej w sposób uprzemysło-

wiony, a do jego obsługi i montażu potrzeba mniejszej i mniej wykwalifikowanej 

załogi. Dodatkowo wznoszenie budynku prefabrykowanego jest niezależne od pogody, 

co usprawnia i przyspiesza proces inwestycyjny. Budynki prefabrykowane wykazują 

się jednak wyższymi kosztami transportu ze względu na gabaryty elementów. Dodat-

kowo ze względu na koszty stałe przygotowanie projektu indywidualnego jest droższe, 

czego można uniknąć, wykorzystując jeden system lub projekt wielokrotnie. 

4.3. Negatywne doświadczenia w zastosowaniu prefabrykacji w budownictwie 

mieszkaniowym wielorodzinnym z II połowy XX wieku w Polsce 

W Polsce prefabrykacja przeżyła renesans w budownictwie mieszkaniowym wielo-

rodzinnym w II połowie XX wieku, a jego szczyt przypada na lata 70. Jednym z głów-

nych zarzutów, jakie postawiono ówcześnie powstałym budynkom prefabrykowanym 

to monotonia i niskie walory estetyczne osiedli. Zagadnienie negatywnych doświad-

czeń związanych z budownictwem prefabrykowanym nie jest głównym tematem tej 

pracy, jednakże przybliżenie najważniejszych aspektów stanowi ważne jej tło. 

Z najważniejszych negatywnych aspektów budownictwa seryjnego wymienia się 

• monotonność zabudowy; 

• ograniczona ilość typów mieszkań spowodowana głównie stosowaniem systemów 

zamkniętych; 

• intensywność zabudowy i gęstość zaludnienia; 

• brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych; 

• brak racjonalnego rozplanowania oraz rozgraniczenia komunikacji pieszej i kołowej; 

• błędy na etapie montażu prowadzące do wad budowlanych; 

• niedostosowanie do współczesnych norm budowlanych, idei budownictwa dostępnego 

dla osób granicznych ruchowo oraz niepełnosprawnych; 

• zaniedbania w zarządzaniu nieruchomościami przez spółdzielnie mieszkaniowe, nie-

prawidłowości w zakresie eksploatacji oraz modernizacji istniejącej zabudowy. 

Wszystkie wymienione aspekty nie są bezpośrednio związane z technologią 

wznoszenia budynku. 

4.4. Możliwości systemów prefabrykowanych w dostarczenia dostępnych 

finansowo mieszkań w Polsce 

Architekt Walter Gropius tak pisał o budownictwie przemysłowym w kontekście 

budownictwa dostępnego finansowo: 

(…) zalety ekonomiczne przemysłowej metody konstrukcyjnej są (…) niepod-

ważalne. Doświadczeni eksperci szacują, że należałoby się spodziewać co 

najmniej pięćdziesięcioprocentowych oszczędności – a to z kolei implikuje, iż 

każdy zatrudniony pracownik byłby wówczas w stanie zapewnić rodzinie 

solidne, zdrowe mieszkanie, w taki sam sposób jak zapewnia dziś artykuły co-

dziennego użytku, których niższy w porównaniu z poprzednimi pokoleniami 

koszt zawdzięczamy rozwojowi światowego przemysłu [10]. 

Budownictwo prefabrykowane stwarza możliwości efektywnego dostarczenia bra-

kujących mieszkań dostępnych finansowo z zachowaniem wysokiej jakości wykonania. 

Na obniżkę kosztów z zastosowaniem tej technologii wpływa ograniczenie nakładów 
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na pracę wykonywaną przez wykwalifikowanych pracowników budowlanych na rzecz 

maszyn. Praca człowieka jest droższa niż praca maszyny ze względu na wysokie 

opodatkowanie oraz niską podaż pracowników budowlanych. Przeniesienie produkcji 

mieszkań na hale produkcyjną pozwala na zachowanie wysokiej jakości wykonania 

elementów ze względu na większe możliwości kontroli przy ograniczeniu wielkości pra-

cującego zespołu. Dodatkowo uniezależnia proces inwestycyjny od warunków atmo-

sferycznych, przyspieszając oddanie lokali do dyspozycji przyszłych mieszkańców oraz 

trafniej odpowiadając na aktualne potrzeby rynku. Wymienione możliwości można 

wykorzystać przy stworzeniu systemu oraz wielokrotnym jego wykorzystaniu. Wznie-

sienie pojedynczego unikatowego budynku w technologii uprzemysłowionej (np. budy-

nek przy ul. Sprzecznej 4 w Warszawie na nieregularnej charakterystycznej działce) 

wiąże się ze stworzeniem indywidualnego systemu. Przygotowanie takiego projektu 

wymaga zaangażowania zespołu projektantów, przygotowania nowego systemu oraz 

linii produkcyjnej zastosowanej tylko jeden raz. Generuje to koszty i nie pozwala 

wykorzystać potencjału prefabrykacji. W przypadku ponownego użycia systemu cena 

inwestycji spada. 

4.5. Dobre przykłady z zagranicy 

Budownictwo prefabrykowane jest bardzo popularne krajach Europy Zachodniej 

oraz Skandynawii. Popularność budownictwa seryjnego jest wynikiem m.in. bardzo 

drogiej siły roboczej, której ilość skutecznie redukuje przeniesienie pracy do hali 

produkcyjnej. W technologii tej wznoszone są budynki z mieszkaniami socjalnymi27 

oraz tymczasowe budynki wielorodzinne na sprzedaż i wynajem na wolnym rynku28, 

a także luksusowe apartamentowce29. 

 
Rysunek 1. Budynek z mieszkaniami socjalnymi Wohnen am Dantebad w Monachium; Florian Nagler 

Architekten; fot. S. Müller-Naumann 

 
27 Budynek socjalny Wohnen am Dantebad w Monachium, Florian Nagler Architekten (rys. 1).  
28 Budynek przy ul. Sprzeczna 4 w Warszawie, BBGK Architekci (rys. 2). 
29 Budynek mieszkalny Wohntürme Friends w Monachium, Allmann Sattler Wappner Architekten (rys. 3). 
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Rysunek 2. Budynek mieszkalny przy ul. Sprzecznej 4 w Warszawie; BBK Architekci; fot. M. Czechowicz 

 

Rysunek 3. Budynek mieszkalny Wohntürme Friends w Monachium; Allmann Sattler Wappner Architekten; 

fot. B. Gonzalez 

4.6. Ocena możliwości wprowadzenia budownictwa prefabrykowanego  

Według przeprowadzonych badań30 technologia wzniesienia budynku nie jest klu-

czową kwestią przy wyborze mieszkania dla większości badanych. Dodatkowo prawie 

62% badanych mogłaby zamieszkać w budynku prefabrykowanym o obniżonym stan-
 

30 Kwestionariusz przeprowadzony w II kwartale 2021 roku na grupie 315 badanych. 
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dardzie, jeśli miałoby to wpływ na zmniejszenie obciążenia kosztami zaspokojenia 

swoich potrzeb mieszkaniowych. Ci sami badani odnieśli się negatywnie do innych 

zagranicznych modeli dostarczenia mieszkań dostępnych finansowo, takich jak 

dogęszczenie istniejącej zabudowy31. 

5. Wnioski 

Największe polskie miasta borykają się z szybkim wzrostem liczby mieszkańców, 

co przekłada się na zwiększony popyt na mieszkania. Sytuacja ta przekłada się również 

na gwałtowny wzrost cen mieszkań oraz niedostatek mieszkań dostępnych finansowo 

na rynku nieruchomości. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie bu-

downictwa uprzemysłowionego. Pozwoli to w krótkim czasie dostarczyć mieszkania 

dostępne finansowo dla osób o minimalnych dochodach pod warunkiem stworzenia 

systemu, z którego korzystaliby inwestorzy i projektanci na szeroką skalę. 

Podsumowując, stosując prefabrykację możliwe jest osiągnięcie w Polsce dostępnego 

finansowo budownictwa mieszkaniowego bez subsydiowania mieszkań przez insty-

tucje państwowe. 

Literatura 

1. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1. 

2. Raport. Stan mieszkalnictwa w Polsce, Ministerstwo rozwoju, Warszawa 2020. 

3. https://wohnglueck.de/artikel/wohneigentumsquote-deutschland-27738 dostęp: 

27.11.2021. 

4. Herbst I., Potrzeby mieszkaniowe w Polsce. Dostęp do mieszkania w kontekście polityki 

prorodzinnej, ekspertyza opracowana na potrzeby zespołu ekspertów ds. wypracowania 

rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy Kancelarii Prezydenta RP, Warszawa 2013. 

5. Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654, Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego. 

6. Twardoch A., Dostępne budownictwo mieszkaniowe, [w:] ARCHITECTURAE et 

ARTIBUS, 2/2009, s. 75-82. 

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

8. New Perspective in Industrialisation in Construction - A-State-of-the-Art Report, 

Eigenverlag des IBB an der ETH, Zuerich 2010. 

9. Le Corbusier, W stronę architektury, Centrum Architektury, Warszawa 2012, s. 257. 

10. Gropius W., Pełnia architektury, Karakter, Kraków 2014, s. 195. 

Zastosowanie budownictwa uprzemysłowionego jako możliwość dostarczenia 

mieszkań dostępnych finansowo w Polsce 

Streszczenie 

Wzrost liczby ludności, urbanizacja oraz migracje to czynniki zwiększające popyt na mieszkania, a tym 

samym na ceny lokali mieszkalnych w najmie i kupnie. Utrudnia to dostęp do mieszkania dla osób o mini-

malnych i niskich dochodach. Z tego względu większość państw europejskich decyduje się na rozwiązanie 

tej sytuacji poprzez wprowadzenie programów socjalnych. Dotychczas w żadnym państwie nie wprowadzono 

 
31 Dogęszczenie (niem. Verdichtung) jest jedną z metod walki o powiększenie zasobu mieszkań dostępnych 

w Niemczech w popularnych lokalizacjach. Polega na uzupełnieniu istniejącej zabudowy np. o dodatkowe kon-

dygnacje. Zaletą takiego rozwiązania w przypadku mieszkań dostępnych finansowo jest brak konieczności po-

zyskania działki, która w centrach miast jest jednym z głównych czynników wpływających na koszt inwestycji. 

Dodatkowo w ramach jednej inwestycji można zmodernizować istniejącą zabudowę (łącznie z podwyższeniem 

standardu budynku np. przez instalacje wind, termomodernizacje).  

https://wohnglueck.de/artikel/wohneigentumsquote-deutschland-27738
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skutecznego programu rozwiązującego problem niedostatku mieszkań dostępnych finansowo. Istnieją jednak 

możliwości wprowadzenia budownictwa mieszkaniowego dostępnego finansowo poprzez m.in. zastoso-

wanie budownictwa uprzemysłowionego. Jest to technologia pozwalająca dostarczyć mieszkania szybko 

oraz tanio. Za pomocą przeprowadzonych kwestionariuszy oraz case study w artykule są przedstawione ocze-

kiwania finansowe mieszkańców Warszawy oraz możliwości dostarczenia mieszkań dostępnych finansowo 

dla obywateli o minimalnych i niskich dochodach z zastosowaniem budownictwa prefabrykowanego. 

Słowa kluczowe: mieszkania dostępne, mieszkalnictwo, preferencje mieszkaniowe 

The use of industrialized construction as an opportunity to provide financially 

affordable housing in Poland 

Abstract 
Population growth, urbanization and migrations are the key factors that increase the demand for flats, leading 

to higher prices and rental rates. This makes it difficult for people with low income to access housing. For 

this reason, most European countries decide to address this issue by introducing social programs. So far, no 

effective program has been introduced in any country to solve the problem of the shortage of affordable 

houses. However, there are opportunities to introduce affordable housing through the use of prefabricated 

and serial construction. It is a technology that allows a delivery of the apartments quickly at low cost. By 

means of the conducted questionnaires and case studies, this paper presents the financial expectations of 

the residents of Warsaw and the possibility of introducing financially affordable housing for citizens with 

low income by using prefabricated construction. 

Keywords: affordable housing, housing, housing preferences 
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Ewa Markiewicz1 

Cohousing jako forma innowacji społecznych 

1. Wprowadzenie  

W rozdziale podjęto tematykę cohousingu rozumianego jako oddolny model miesz-

kalnictwa, będący odpowiedzią na współczesne wymagania konsumentów i nowe 

trendy w ich zachowaniach. Można mówić o dywergencji zachowań konsumentów, którzy 

z jednej strony podkreślają swoją indywidualność, wolność i niezależność, z drugiej 

strony poszukują wspólnotowości w różnych formach uspołecznienia, które dadzą im 

możliwość eksponowania i wzmacniania swojej niepowtarzalności (wspólnota jako 

miejsce samorealizacji jednostkowej). Cohousingi (z wydzielonymi przestrzeniami 

wspólnymi i prywatnymi) gwarantują społeczne rozpoznanie, przy jednoczesnym za-

chowaniu wolności i indywidualności każdego uczestnika. Cohousingi promują styl 

życia kładący większy nacisk na spójność społeczną i tworzą warunki do zapewnienia 

wszystkim swoim mieszkańcom możliwości spełnienia podstawowych potrzeb spo-

łecznych. W takim ujęciu cohousing zbieżny jest z pojęciem innowacji społecznej. Zesta-

wiając cechy innowacji społecznych i zasady funkcjonowania cohousingów, autorka 

dostrzega podobieństwo: w obu przypadkach mamy do czynienia z działalnością podej-

mowaną dla korzyści społecznej i służącą rozwiązywaniu problemów społecznych. 

Celem artykułu jest prezentacja idei cohousingu jako przykładu społecznych inno-

wacji. W pierwszej części zaprezentowano zagadnienie innowacji społecznej, w drugiej 

przedstawiono ideę cohousingu i wskazano na cechy cohousingu jako formy innowacji 

społecznych. Praca ma charakter teoretyczny i jest pewnego rodzaju wprowadzeniem 

do debaty i pogłębionych badań nad cohousingiem w kontekście innowacji społecznej.  

2. Innowacje społeczne 

Wg P. Druckera innowacja musi być zawsze blisko rynku, orientować się na rynek, 

a w istocie być przez niego inspirowana [1]. Ważna jest więc stała obserwacja rynku 

i poszukiwanie innowacji odpowiadających na aktualne problemy. A. Kesselring  

i M. Leitner wskazują na istotną różnicę między innowacjami społecznymi a technicz-

nymi podkreślając, iż innowacje społeczne w dużej mierze nie są zorientowane na 

użyteczność ekonomiczną, ale skupiają się przede wszystkim na systemie wartości, 

w związku z czym mówimy o nich wtedy, gdy wdrażany jest pomysł na rozwiązanie 

konkretnego problemu społecznego [2]. Proces innowacji społecznych składa się z czte-

rech głównych elementów: identyfikacji nowych, niezaspokojonych, lub niedostatecznie 

spełnionych potrzeb społecznych; rozwoju nowych rozwiązań w odpowiedzi na te 

potrzeby społeczne; oceny skuteczności nowych rozwiązań w zaspokojeniu potrzeb 

społecznych oraz tzw. skalowania skutecznych innowacji społecznych [3]. Istotnym 

pojęciem w przypadku omawianych innowacji jest potrzeba społeczna, a innowacje 

społeczne powinny odpowiadać na aktualne i ważne potrzeby społeczne. Innowacje spo-

łeczne to zasoby, które ma się w posiadaniu w celu rozwiązania problemów określonej 

 
1 ewa.markiewicz@amu.edu.pl, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, http://turystyka.amu.edu.pl/.  
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społeczności [4]. Rezultatem innowacji społecznych jest przede wszystkim poprawa 

dobrobytu ludzi, przy czym dobrobyt nie dotyczy tylko komponentów ekonomicznych 

(poczucie bezpieczeństwa w zakresie zatrudnienia czy stabilności cen). Dobrobyt 

ekonomiczny (rozumiany jako welfare) to jedynie środek do dobrobytu w pełnym tego 

słowa znaczeniu tzw. dobrostanu ogólnego, obejmującego tzw. wellbeing oraz quality 

of life [5]. Jakość życia jest kategorią wieloznaczną, dotyczącą całokształtu potrzeb 

istotnych dla satysfakcji z życia, decydują o niej trzy podstawowe aspekty: ekonomiczny, 

społeczny i psychiczny [6]. Aspekt ekonomiczny oznacza wspomniany wcześniej do-

brobyt materialny w oparciu o obiektywne mierniki zamożności, aspekt społeczny 

obejmuje znaczenie infrastruktury społecznej i usług społecznych w podnoszeniu do-

brobytu, natomiast aspekt psychologiczny dotyczy subiektywnych odczuć jakości życia. 

Miernikiem jakości życia jest, ogólnie ujmując, stopień satysfakcji grup obywateli (np. 

mieszkańców miasta czy regionu) z całokształtu egzystencji, a więc poziomu życia 

oraz korzystania ze środowiska przyrodniczego i społecznego [7]. E. Pol i S. Ville [8], 

podkreślając dużą rolę innowacji społecznych w poprawie jakości, ale i ilości życia, 

wyróżniają mikrojakość życia (jakość życia w odniesieniu do poszczególnych osób) 

i makrojakość życia (jakość życia w stosunku do grupy osób). Przykładami takich 

innowacji wg autorów są innowacje z zakresu lepszego wykształcenia, lepszej jakości 

środowiska i większej oczekiwanej długości życia.  

Innowacje społeczne powinny spełniać indywidualne, ale również zbiorowe aspi-

racje i rozwiązywać problemy zbiorowe. Zdaniem ekspertów OECD innowacje społeczne 

szukają nowych odpowiedzi na problemy społeczne poprzez: identyfikacje i dostar-

czanie nowych usług, które poprawiają jakość życia osób i wspólnot [9]. Etyczną spra-

wiedliwość społeczną podkreślają w swoich rozważaniach F. Moulaert, F. Martinelli, 

E. Swyngedouw i S. Gonzalez [10], którzy wskazują na istotną rolę innowacji społecz-

nych w zarządzaniu społecznościami miejskimi na poziomie lokalnym. Autorzy pod-

kreślają zależność innowacji społecznej od przeszłości i kontekstu historycznego (path-

dependent and contextual) i wskazują na związki innowacji społecznych z procesami 

integracji społecznej. Punktem wyjścia innowacyjności społecznej jest identyfikacja 

trwałej i niesprawiedliwej dysproporcji, której efektem jest wykluczenie i marginalizacja 

pewnych grup ludzi [11]. Innowacje społeczne mają służyć lepszej integracji grup 

wykluczonych w różnych sferach życia społecznego i różnych skalach przestrzennych. 

Aspekt związany z problemem wykluczenia wskazuje w swojej pracy również F. Westley 

[12], który podkreśla, że innowacje społeczne stymulują aktywność osób wykluczo-

nych, co ma pozytywne przełożenie na zwiększenie ogólnej odporności społecznej. 

Jest to istotne, ponieważ innowacje społeczne dotyczą często potrzeb, które nie są 

zaspokajane przez rynek.  

Wśród cech systemu innowacji społecznych autorzy wskazują m.in. na partycypa-

cyjny oraz oddolny charakter innowacji społecznych, tworzonych z dużym udziałem 

obywateli [13]. W zamyśle Unii Europejskiej opierają się one na pomysłowości 

obywateli, organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, społecznościach lokalnych, 

przedsiębiorcach i urzędnikach państwowych [13, s. 13]. Również w ramach projektu 

TEPSIE (The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building Social Inno-

vation in Europe) podjęto próbę zdefiniowania, czym jest innowacja społeczna i ustalono, 

iż innowacja społeczna odnosi się: do produktu (sposobu zaspokojenie potrzeb spo-

łecznych), procesu (poprawy relacji i możliwości oraz użycia zasobów i środków 
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w nowy sposób), ale również do upodmiotowienia społeczeństwa, czyli zwiększenia 

zdolności społeczeństwa do działania [14]. Innowacje społeczne powinny więc zwięk-

szyć zdolność ludzi do działania, co może oznaczać tworzenie nowych ról i relacji, 

działań z zakresu rozwoju dostępnych zasobów i możliwości lepszego wykorzystania 

zasobów i środków [13]. 

3. Cohousing idea 

Pojęcie cohousingu będące połączeniem słów community i housing (wspólnota 

zamieszkiwania), zostało wprowadzone przez amerykańskich architektów Charlesa 

Duretta i Kathryn McCamant na początku lat 80. Sama idea „żywej wspólnoty” naro-

dziła się w Danii, gdzie w 1964 roku zrodził się pomysł zaprojektowania osady miesz-

kalnej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców, którzy 

obowiązkowo mieli brać udział w projektowaniu domostwa. Zaprojektowano powstanie 

12 domków rozmieszczonych wokół tzw. Domu Wspólnego (Common House). Pomimo 

niepowodzenia inwestycji, architekt projektu Gudmand-Hoyer rozpoczął propagowanie 

idei cohousingu, która znalazła zainteresowanie wśród społeczeństwa. W rezultacie 

w 1968 roku podjęto kolejne próby stworzenia wspólnot mieszkaniowych zgodnych 

z zasadami omawianej idei, czego efektem było powstanie dwóch cohousingów – 

Skarplanet w Jonstrup oraz Seattedammen w Hillerod [15]. W celu ułatwienia procesu 

zakładania cohousingów, w 1978 roku powstało stowarzyszenia Sambo, które w istotny 

sposób wpłynęło na rozwój omawianych wspólnot mieszkaniowych w całej Danii, 

i pozwoliło na rozprzestrzenianie idei na terenie Europy oraz Stanów Zjednoczonych 

[15]. Obecnie cohousingi są najbardziej popularne w Dani, Szwecji, Holandii oraz 

Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.  

W przypadku rynku polskiego idea cohousingu znajduje się na bardzo wczesnym 

etapie rozwoju i dopiero zyskuje na popularności. Większość prac dotyczy cohousingów 

senioralnych. Ciekawy projekt w tym zakresie prowadzi Fundacja na Rzecz Wspólnot 

Lokalnych „Na miejscu”. Projekt prowadzony jest w ramach XII edycji festiwalu „War-

szawa w budowie” [16]. Przykładem cohousingu senioralnego jest projekt „eurHope”, 

powstały w 2020 roku w Krępsku koło Piły stworzony przez Romana Świątka, oferujący 

w jednym budynku (w gospodarstwie ekologicznym) prywatne pokoje i wspólną 

przestrzeń dla 6 par (małżeństw 65+). Innym przykładem jest powstający w Lublinie 

cohousing senioralny Villa Zakątek oferujący w ramach przestrzeni prywatnej 43 

mieszkania zlokalizowane w jednym budynku (o powierzchni od 19 do 31 m² po-

wierzchni) [17]. W ramach pilotażowych inicjatyw nawiązujących do idei cohousingu 

warto przywołać również osiedle Nowe Żerniki we Wrocławiu, które jest próbą 

stworzenia domu modelowego odpowiadającego na wyzwania współczesnych konsu-

mentów. Jak podkreślają twórcy projektu, osiedle ma przede wszystkim ułatwiać budo-

wanie więzi społecznych mieszkańców i sprostać normom budownictwa ekologicznego. 

W ramach osiedla wyróżnić możemy różne formy domów mieszkalnych (duże budynki 

mieszkalne, małe domy wielorodzinne, wille miejskie) oraz elementy podnoszące komfort 

życia charakterystyczne dla miasta: szkoła, przedszkole, dom seniora, dom kultury, 

punkty handlowe i usługowe, obiekty rekreacyjne – boiska, korty i place zabaw [18].  

Podobnych inicjatyw w Polsce pojawia się coraz więcej. Warto jednak zauważyć, 

że są one często w fazie planowania i są to projekty, w których wykorzystane są jedynie 
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pewne elementy cohousingu, ale nie można mówić tu o realizacji tej koncepcji w czystej 

postaci. 

Dick Urban Vestbro określa cohousing jako mieszkalnictwo ze wspólnymi prze-

strzeniami i dzielonymi udogodnieniami dla mieszkańców [19]. Jest to oddolny, poza-

instytucjonalny model mieszkalny, w którym nacisk kładziony jest na zachowanie 

zdrowej równowagi między życiem prywatnym, rodzinnym i życiem w społeczności [20]. 

Zamysł cohousingu opiera się na kształtowaniu zrównoważonego środowiska mieszka-

niowego, gdzie uwzględnia się potrzeby i oczekiwania przyszłych mieszkańców, 

którzy tworzą grupę zintegrowaną wspólnie wyznawanymi wartościami i celami.  

Siedliska w ramach cohousingu różnią się w zależności od miejsca ich funkcjono-

wania. Mogą mieć formę kilku domów jednorodzinnych, szeregowców bądź też punk-

towego budynku mieszkaniowego. Możemy wyodrębnić różne modele organizacyjne 

siedlisk ze względu na różnice kulturowe regionów, w których funkcjonują i preferencje 

ich mieszkańców. Dotyczą one: form architektonicznych, kryteriów doboru mieszkań-

ców, wielkości i ilości jednostek mieszkalnych, wielkości i rodzaju przestrzeni wspólnej 

(np. w Holandii brak jest wspólnej kuchni, która w innych społecznościach traktowana 

jest jako podstawowy element tej części), obowiązków dzielonych, form własności 

(wynajmowane lub własnościowe) czy udziału państwa w organizacji i zarządzaniu 

wspólnotą (prywatne, samorządowe, budowane przez fundacje lub stowarzyszenia). 

Kathryn McCamant, Charles Durrett i Ellen Hertzman wyróżnili sześć głównych 

cech cohousingu: partycypacja (participatory process), projektowanie z intencją zapew-

nienia najlepszych warunków do życia wspólnotowego (intentional neighborhood design), 

wspólna infrastruktura (extensive common facilities), zarządzanie przez mieszkańców 

(complete resident management), brak hierarchicznej struktury i współdecydowanie 

(non-hierarchical structure), odmienne niż wspólnota źródła dochodów jej członków 

(separate income source) [21]. Proces partycypacji oznacza współuczestnictwo przy-

szłych mieszkańców w procesie planowania, projektowania, organizacji i zarządzania 

siedliskiem. Zarówno poszczególne jednostki mieszkalne, jak i przestrzeń wspólna są 

dostosowywane do potrzeb i wymagań danej społeczności. Jednoczesne zapewnienie 

prywatności i interakcji społecznych, oznacza, iż każdy uczestnik wspólnoty posiada 

własne niezależne mieszkanie (z podstawowymi pomieszczeniami: sypialnia, łazienka, 

kuchnia) oraz dostęp do części wspólnej, przestrzeni, w której dochodzi do kontaktów 

interpersonalnych członków wspólnoty. W celu zapewnienia z jednej strony poczucia 

indywidualności, z drugiej poczucia wspólnotowości, istotne staje się odpowiednie 

zaprojektowanie dwóch rodzajów przestrzeni: publicznej oraz prywatnej. W ramach 

przestrzeni wspólnej mogą znaleźć się przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne. Zarzą-

dzanie realizowane przez mieszkańców w ramach cohousingu oznacza demokratyczne 

podejmowanie decyzji na spotkaniach wspólnoty i tworzenie grup roboczych, odpo-

wiedzialnych za poszczególne czynności w ramach wspólnoty. Mieszkańcy organizują 

się w mniejsze grupy odpowiedzialne zarówno za organizowanie życia wspólnoty oraz 

przedsięwzięć mających spajać grupę, ale i rozwiązywać ewentualne konflikty powstałe 

we wspólnocie. Niehierarchiczna struktura i współdecydowanie oznaczają podział 

odpowiedzialności za większość podejmowanych decyzji wśród wszystkich członków 

wspólnoty, choć nie wyklucza to delegowania liderów, którzy odpowiadają na poszcze-

gólne zagadnienia np. finanse wspólnoty.Ważną zasadą jest egalitarne traktowanie 

wszystkich mieszkańców, co sprzyja poczuciu odpowiedzialności za posiadane dobra 
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przez każdego z mieszkańców. Ostatnią cechą są odrębne źródła dochodu mieszkań-

ców. Każdy z mieszkańców jest odpowiedzialny za swoje własne dochody, a wspólny 

budżet, który powstaje ze składek członków wspólnoty jest wykorzystywany na pokrycie 

kosztów remontów siedliska czy np. opieki nad dziećmi w czasie wspólnych spotkań 

wspólnoty. Realizacja interakcji społecznych w ramach cohousingu jest możliwa dzięki 

istnieniu wspólnych dóbr wspólnoty (wspólna infrastruktura), które najczęściej znaj-

dują się w tak zwanym Domu Wspólnym. Współwłasność niektórych dóbr w ramach 

cohousingu wymusza działania w zakresie takiego zaprojektowania siedliska i wpro-

wadzenia takich rozwiązań, które pomogą w wyraźnym rozgraniczeniu sfery prywatnej 

i publicznej. Odpowiednio zaplanowana przestrzeń w ramach cohousingu ma służyć 

nawiązywaniu relacji międzyludzkich przy zagwarantowaniu prywatności mieszkańców. 

4. Cohousing jako forma innowacji społecznych 

W celu przeanalizowania cohousingu jako przykładu innowacji społecznej dokonano 

analizy z punktu widzenia rdzennych elementów, które powinny być obecne, by dana 

praktyka uznana mogłaby być jako społecznie innowacyjna. Autorka próbuje odpo-

wiedzieć na pytania: 

1. Czy cohousing jest odpowiedzią na aktualną, nową potrzebę społeczną? 

2. Czy cohousing zakłada partycypację społeczną, nakierowany jest na grupy dużego 

zapotrzebowania na rozwiązania podejmowane w ramach inicjatyw społecznych, 

zwiększa zdolność społeczeństwa do działania i stanowi skuteczniejsze i efektyw-

niejsze (niż dotychczas stosowane) rozwiązanie w zakresie realizacji potrzeb 

społecznych? 

Próbując odpowiedzieć na postawione pytania, należy wskazać na najważniejsze 

popytowe uwarunkowania cohousingu: poszukiwanie przez konsumentów równowagi 

pomiędzy sprawczością i wspólnotowością, zrównoważoną konsumpcję i prosumpcję [22].  

Wśród nowych trendów w zachowaniach konsumentów zauważalna jest ich dywer-

gencja polegająca na współwystępowaniu zachowań pozornie sprzecznych, w rzeczy-

wistości występujących równocześnie. Obok zjawiska powszechnego ujednolicania 

preferencji konsumentów mamy do czynienia ze zjawiskiem powszechnego ich różni-

cowania. Z jednej strony mamy więc do czynienia z postępującą unifikacją stylów życia 

i wzorców konsumpcji, z drugiej strony następuje polaryzacja upodobań klientów, 

którzy ujawniają zróżnicowane, indywidualne preferencje i wzorce konsumpcji. Kon-

sumenci poszukują możliwości wykazania swojej indywidualności, jednocześnie chcą 

mieć gwarancję społecznego rozpoznania. Pomimo więc zaawansowanego procesu 

indywidualizacji, wzrasta liczba powstających nowych form integracji społecznej. 

Cohousing jest odpowiedzią na te potrzeby, bowiem ma tu zastosowanie zrówno-

ważony modelu sprawczości – wspólnotowości spostrzegania społecznego, w którym 

sprawczość oznacza koncentrację na własnym „ja” i „sobie” jako realizatorze celów, nato-

miast wspólnotowość to koncentracja na innych ludziach i własnych z nimi relacjach. 

Jak podkreśla jeden z mieszkańców cohousingu w Holandii: Chcieliśmy być razem, ale 

osobno. Żeby nie zakłócać swojej przestrzeni, ale jednocześnie przestrzeń współdzielić 

[23]. Z jednej strony cohousing zaspokaja więc indywidualne potrzeby mieszkańców, 

prywatne przestrzenie dają możliwość odpoczynku od innych na własnych zasadach 

(odpowiedź na wzrost indywidualizacji i narastanie zróżnicowanych postaw i zacho-

wań konsumenckich). Z drugiej strony cohousing jest odpowiedzią na problemy nowo-
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czesnego społeczeństwa, jego alienację i izolację [24], i zaspokaja potrzebę w kierunku 

zwiększenia intensywności kontaktów interpersonalnych i budowanie w ten sposób 

poczucia bezpieczeństwa i zaufania [25]. Wspomniany wcześniej stopień zaangażowania 

mieszkańców w cały proces powstania wspólnoty ma przełożenie na wysoki stopień 

personalizacji przestrzeni w ramach cohousingu i dopasowanie możliwych do realizacji 

w przestrzeniach wspólnych pożądanych zachowań wolnoczasowych jej mieszkańców.  

Wzrost świadomości klientów, dotyczący ochrony środowiska oraz zasad zrówno-

ważonego rozwoju doprowadza do poszukiwania rozwiązań z zakresu ograniczenia 

konsumpcji. Cohousing ma w swoich założeniach racjonalne gospodarowanie dobrami, 

wykorzystuje zasady zrównoważonego mieszkalnictwa, wśród których możemy wy-

mienić: duży nacisk na budowanie silnych więzi społecznych i spójności społecznej, 

promowanie postaw i proekologicznego stylu życia i mieszkania oraz dobrostan 

mieszkańców (well-being) [26]. Wspomniane cechy powodują, iż cohousingi łatwo 

asymilują się w grupach społecznych ceniących zrównoważoną konsumpcję (w zakresie 

racjonalności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej). Cohousingi tworzone są zazwy-

czaj z dużym poszanowaniem terenu, na którym powstają, a podejmowane przez miesz-

kańców działania wykonywane są często bez szkody dla otoczenia i są zintegrowane 

z naturalnym środowiskiem w celu wspierania zdrowego, naturalnego rozwoju czło-

wieka [25]. Odpowiednie zaprojektowanie cohousingów ma też wymiar ekonomiczny 

i generuje oszczędności finansowe na etapie eksploatacji. Niezwykle ważny w cohousingu 

jest jego wymiar społeczny. Cohousingi promują styl życia kładący większy nacisk na 

spójność społeczną i tworzą warunki do zapewnienia wszystkim swoim mieszkańcom 

możliwości spełnienia podstawowych potrzeb konsumpcyjnych. Dodatkowo cohousing 

bierze pod uwagę nie tylko krótkoterminowe korzyści konkretnych działań, ale także 

zarysowuje dalsze horyzonty czasowe – podejmowane na bieżąco decyzje rozważane są 

w kontekście wpływu na przyszłe pokolenia i ich środowisko [25].  

Cechą innowacji społecznych jest nowość. Ważne jest w tym względzie popytowe 

uwarunkowanie cohousingu odnoszące się do prosumentyzmu zakładającego aktywne 

uczestnictwo konsumenta w tworzeniu produktu, dzięki czemu możliwe jest lepsze za-

spokojenie zgłaszanych przez niego potrzeb. Nowością w cohousingu (w porównaniu 

np. z kooperatywą mieszkaniową) jest zakres partycypacji członków wspólnoty, który, 

jak wcześniej wspomniano, oznacza współuczestnictwo przyszłych mieszkańców w pro-

cesie planowania, projektowania, organizacji i zarządzania siedliskiem. Proces plano-

wania cohousingu rozpoczyna się od stworzenia wizji wspólnoty poprzez określenie 

wspólnych dla danej grupy oczekiwań i potrzeb. Odnosi się to do konkretnego miejsca 

zamieszkania, określenia rodzaju cohousingu, jego wielkości, formy własności, wyko-

rzystania części wspólnej, wzajemnych relacji i współpracy sąsiedzkiej itp. [23]. Zarzą-

dzanie powstałą już przestrzenią polega na angażowaniu się wszystkich członków 

wspólnoty w jej życie np. poprzez tworzenie grup roboczych (powstałych wg kryterium 

wiedzy i umiejętności w konkretnych dziedzinach, odpowiedzialnych za poszczególne 

czynności w ramach wspólnoty) i demokratyczne podejmowanie decyzji. Cohousing 

zakłada więc partycypację społeczeństwa. Należy również podkreślić, iż nowością 

w cohousingu jest to, iż w przeciwieństwie do innych wspólnot mieszkaniowych 

wspólnie użytkowana przestrzeń nie powstaje poprzez interakcje i więzi społeczne ze 

względu na bliskość przestrzenną, ale mamy tu do czynienia z sytuacją odwrotną. To 

przestrzeń (która jeszcze nie istnieje) stanowi przyczynę powstania interakcji i więzi 
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społecznych wspólnoty, która zawiązuje się po to, aby tą przestrzeń stworzyć [23]. 

Rewolucyjna zasada traktowania przyszłych członków wspólnoty w ramach cohousingu 

jako prosumentów, którzy aktywnie uczestniczą w całym procesie tworzenia i funkcjo-

nowania wspólnej przestrzeni (od projektowania do zarządzania przestrzenią) uczy 

współrządzenia i daje poczucie wpływu, co w konsekwencji może poprawić zdolność 

społeczeństwa do działania i wzmocnić zaangażowanie mieszkańców poza wspólnotą 

(wzrost zaangażowania społecznego).  

Innowacje społeczne powinny być skuteczniejsze, efektywniejsze niż dotychczas 

stosowane rozwiązania, tak rozumiane prowadzą bowiem do rozwoju nowych obszarów 

współpracy i lepszego wykorzystania zasobów [27]. Powinny też być nakierowane na 

grupy największego zapotrzebowania na rozwiązania podejmowane w ramach inicjatyw 

społecznych. W przypadku cohousingu skuteczność można odnieść przede wszystkim 

do korzyści ekonomicznych i społecznych. Korzyści ekonomiczne wynikają przede 

wszystkim z podziału między mieszkańców bieżących kosztów utrzymania oraz braku 

konieczności posiadania wielu produktów kosztem ich współdzielenia. Idea cohousingu 

zbieżna jest bowiem z założeniami ekonomii współdzielenia w zakresie dzielenia się 

powierzchnią (Dom Wspólny), przedmiotami i sprzętami (wspólne: kosiarka do trawy, 

pralki, rowery, samochody) czy umiejętnościami (wzajemna pomoc, np. usługa hydrau-

lika, stolarza, księgowości czy opieki nad dziećmi). Korzyści społeczne wynikają przede 

wszystkim z mocnych więzi sąsiedzkich. W cohousingach można mówić o dominacji 

relacji ludzkich opartych na wspólnocie w przeciwieństwie do relacji rynkowych. Charak-

teryzuje je przyjmowanie perspektywy drugiej strony oraz oferowanie i przyjmowanie 

bezinteresownej pomocy [28] w ramach samopomocy sąsiedzkiej. Mieszkańcy mogą 

realizować swoje społeczne potrzeby w ramach przestrzeni wspólnych, gdzie mają 

możliwość aktywności społecznej, nawiązywania stosunków i więzi sąsiedzkich, wzmac-

niania poczucia przywiązania do miejsca, co w konsekwencji doprowadza do pod-

wyższenia jakości ich życia, zwiększenia odpowiedzialności za wspólnotę i wzmoc-

nienia lokalnego kapitału społecznego. Wspomniane wcześniej proekologiczne zacho-

wania mieszkańców oraz korzyści społeczne (w tym niezwykle istotne poczucie kontroli 

nad swoim życiem) przekładają się również na korzyści zdrowotne (poprawa zdrowia 

fizycznego i psychicznego) członków wspólnoty, na które wskazują sami mieszkańcy:  

Mieliśmy mieszkańców z alzheimerem i zauważyłem – choć nie jest to naukowa 

obserwacja – że im dłużej czują się częścią wspólnoty, tym łatwiej przechodzą 

chorobę. Fakt, że decydują o swoim życiu, wydaje mi się kluczowy. Nie jest tak, 

że jakiś opiekun prowadzi ich bezwolnie na zajęcia plastyczne, na których 

malują akwarelki z kwiatami. Nie, oni sami decydują, żeby we wtorkowe po-

południa zabrać się za obraz, „Mieliśmy członkinię, której zdolności poznaw-

cze znacząco się poprawiły, odkąd do nas przyjechała. Być może to dlatego, że 

nasza wspólnota stwarza okazję do bycia aktywnym [29]. 

Dodatkowo wzrost zadowolenia społecznego i większa spójność społeczna mogą 
wynikać z poprawy samopoczucia poprzez zmniejszenie izolacji osób wykluczonych. 
W tabeli 1 zaprezentowano przykłady cohousingów ze wskazaniem celu ich powsta-
nia, gdzie widoczne jest nakierowanie na grupy największego zapotrzebowania na 
rozwiązania podejmowane w ramach inicjatyw społecznych (np. osoby starsze, osoby 
o niższym statusie ekonomicznym, kobiety czy osoby niepełnosprawne). Jak wcześniej 
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wspomniano, celem nadrzędnym innowacji społecznych jest poprawa jakości życia 
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem takich grup i obszarów. Wymienione 
w tabeli 1 cele powstania przykładowych cohousingów wskazują również na istotne 
znaczenie działań w zakresie poprawy zdolności omawianych grup do działania (np. 
aktywizacja seniorów). 

Tabela 1. Motywy powstania cohousingu, przykłady   

Nazwa Rodzaj Cel powstania 

Färdknäppen 
(Szwecja) 

Cohousing dla 
osób 40+ 

• wdrożenie w życie modelu, w którym osoby 
w wieku średnim oraz osoby starsze 
wzajemnie sobie pomagają, jednocześnie 
czerpiąc korzyści z aktywizacji społecznej 
poprzez zwiększone kontakty społeczne 

• poprawa jakości życia seniorów 

• zmniejszenie stopnia zależności seniorów od 
świadczeń publicznych 

• zmotywowanie osób starszych do 
przeprowadzania się do mniejszych mieszkań, 
tak by większe lokale były dostępne dla 
rodzin z dziećmi 

 

Munksøgård 
(Dania) 

Cohousing 
wielopokoleniowy 

• stworzenie wspólnoty otwartej dla 
przedstawicieli różnych grup społecznych 
i wiekowych niezależnie od poziomu dochodu 

• zbudowanie między mieszkańcami silnej 
więzi, opartej na idei współdzielenia 
i wzajemnej odpowiedzialności 

• zmniejszenie negatywnego wpływu na 
środowisko poprzez zaadaptowanie 
ekologicznych technologii na potrzeby 
budowy domów i wykonywania codziennych 
czynności 

Mieszkania Pokoleń 

GenerationenWohnen 
 

(Szwajcaria) 

Cohousing 
wielopokoleniowy 

• podniesienie jakości życia osób starszych  
i z niepełnosprawnością, zapobiegając 
samotności i wzmacniając ich autonomię 

• promowanie solidarności między pokoleniami 
poprzez zachęcanie różnych pokoleń do 
wzajemnej wymiany usług i zasobów 

[RO*SA] 
(Austria) 

Cohousing kobiecy • ukierunkowanie mieszkalnictwa na potrzeby 
kobiet w różnym wieku, a także o różnej 
historii życiowej 

• stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat 
projektów skierowanych do kobiet 

• nawiązywanie kontaktów z innymi 
projektami realizowanymi dla kobiet 

Pokolenia Nadziei 
Generations of Hope 

(Niemcy) 

Cohousing 
wielopokoleniowy 

• stworzenie przyjaznych i bezpiecznych 
warunków do starzenia się seniorów 
w warunkach integracji wielopokoleniowej 

• aktywizacja społeczna seniorów oraz 
bezpieczeństwo socjalne dla grup 
wykluczonych społecznie 



 

Ewa Markiewicz 
 

26 

 

Hope Meadows  

(USA) 

Cohousing 

wielopokoleniowy 
• stworzenie przyjaznych i bezpiecznych 

warunków do starzenia się seniorów 

w warunkach integracji wielopokoleniowej 

• aktywizacja społeczna seniorów (okazja dla 

emerytów do znalezienia sensu i celu jako 

sąsiedzi, mentorzy i dziadkowie we 

wspierającym i opiekuńczym środowisku) 

• bezpieczeństwo socjalne dla grup 

wykluczonych społecznie (wsparcie dla 

rodzin adoptujących dzieci z opieki 

zastępczej) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30]  

Innowacje społeczne powinny być dodatkowo efektywniejsze niż dotychczas stoso-

wane rozwiązania. Jaime, inicjatorka i rezydenta cohousingu Trabensol w Hiszpanii, 

tak wypowiada się na temat motywacji wyboru tej formy uspołecznienia: 

Mamy w Hiszpanii aż osiem milionów osób powyżej 65. roku życia i jedno-

cześnie bardzo wąski wachlarz dostępnych możliwości na starość. Właściwie 

tylko trzy scenariusze. Pierwszym jest publiczna instytucja. Nie ma ich wiele, 

więc są zarezerwowane dla najbiedniejszych. Jeśli masz w miarę przyzwoitą 

emeryturę, jakikolwiek majątek albo dzieci, twoje szanse są znikome. Drugi to 

prywatna placówka, która z kolei działa jak biznes. W miarę przyzwoita 

emerytura może nie wystarczyć na takie miejsce. Trzecią opcją jest rodzina, 

ale dla nas starzenie się z rodziną nie wchodziło w grę. Pamiętaliśmy, jak było 

nam ciężko, kiedy rodzice mieszkali z nami na starość. W ciągu dnia cho-

dziliśmy do pracy, a potem się nimi opiekowaliśmy. Chcieliśmy mieć wsparcie, 

ale jednocześnie zwolnić nasze dzieci z poczucia obowiązku. Przestudiowa-

liśmy alternatywne modele mieszkaniowe i w 2002 roku zdecydowaliśmy się na 

co-housing z elementami kooperatywy, żeby odciąć się grubą kreską od 

przemysłu opiekuńczego [31]. 

Cohousingi mogą być więc skuteczniejsze od istniejących na rynku rozwiązań. 

Ważna jest w tym względzie odpowiednia polityka państwa i jego udział w organizacji 

i zarządzaniu cohousingiem. Przykładowo w Niemczech władze miast prowadzą poli-

tykę wspierania cohousingów senioralnych, co ma na celu odciążenie systemu państwa 

w zakresie opieki nad osobami starszymi. Dobrym przykładem jest Oldies Leben Ge-

meinsam Aktiv, senioralny cohousing dla kobiet w Norymberdze, w którym wszystkie 

mieszkanki przeszły szkolenia pielęgniarskie. Szkolenia miały na celu zachowanie 

charakteru samowystarczalnej wspólnoty w zakresie podstawowej pomocy zdrowotnej 

(ograniczenie pomocy z zewnątrz, w tym pomocy państwa) [32]. David, 74-letni 

mieszkaniec cohousingu senioralnego w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie tak opisuje 

wartość cohousingu w tym zakresie: 

Przez lata bałem się, jak będzie wyglądać moje odejście na emeryturę. Nie 

mam wielkiej rodziny, która by mnie wsparła w razie utraty sprawności. Jedno-

cześnie wiedziałem, że nie byłbym w stanie zaakceptować opieki instytucjo-

nalnej. Do dziś to mój największy lęk, że tam wyląduję. Z moich obserwacji 
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wynika, że ludzie uczą się tam bezsilności. Są traktowani jak obiekty. A ja chcę 

zarządzać swoim życiem [29]. 

Cohousingi mogą więc stanowić nowe, efektywniejsze rozwiązanie na problemy 

starzenia się społeczeństwa i niewydolność narodowych systemów opieki zdrowotnej, 

ale również w zakresie narodowych polityk mieszkaniowych (np. w Färdknäppen 

w Szwecji) czy polityki wobec uchodźców (np. inicjatywa „Elixir” w Dreźnie) [30, 33].  

5. Podsumowanie  

Zestawiając cechy wspólne cohousingu oraz innowacji społecznych, można uznać, 

iż w obu przypadkach mamy do czynienia z działalnością podejmowaną dla korzyści 

społecznej i służącą rozwiązywaniu problemów społecznych. Cohousingi mogą stanowić 

odpowiedź na nowe potrzeby społeczne w zakresie poszukiwania nowych form uspo-

łecznienia, w których zastosowanie ma zrównoważony model sprawczości – wspólno-

towości, spełnione są oczekiwania w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz pro-

sumpcji. Cohousing zakłada partycypację społeczną, nakierowany jest na grupy dużego 

zapotrzebowania na rozwiązania podejmowane w ramach inicjatyw społecznych (pro-

blem wykluczenia społecznego), zwiększa kreatywność i zdolność społeczeństwa do 

działania (m.in. poprzez tworzenie nowych ról i relacji i możliwości lepszego wyko-

rzystania zasobów) i często stanowi skuteczniejsze i efektywniejsze (niż dotychczas 

stosowane) rozwiązanie w zakresie realizacji potrzeb społecznych. W konsekwencji 

cohousing wpływa na poprawę dobrobytu ludzi (materialnego i pozamaterialnego). 

Warto w tym miejscu przytoczyć pojęcie przedsiębiorczości społecznej, której rdzeniem 

jest innowacja społeczna. Wg autorów przedsiębiorczość społeczna odwołuje się do 

działalności innowacyjnej ukierunkowanej społecznie i obejmuje czynności i procesy 

podejmowane celem odkrycia, zdefiniowania oraz wykorzystania szans rynkowych, by 

zwiększyć bogactwo społeczeństwa [34, 35]. W procesie innowacji ważna jest współ-

praca trzech sektorów: rynku, państwa i społeczeństwa, które tworzą wspólnie silny 

związek czynników motywujących, wspierając aktywność społeczną i dając znaczące 

szanse na skuteczną realizację wprowadzonych innowacji [11]. Udział społeczeństwa 

w procesie tworzenia innowacji społecznych jest kluczowy już na etapie rozpoznania 

potrzeb społecznych, na które innowacje powinny odpowiadać. Istotne są więc roz-

wiązania w zakresie podniesienia aktywności i skali partycypacyjnej społeczeństwa. 

Formą pozytywnych rozwiązań innowacyjnych stosowanych w konsumpcji są między 

innymi nowe programy współpracy i inicjatyw społecznych (w tym programy współ-

pracy mieszkaniowej) [36]. W takim ujęciu cohousing można uznać jako przykład 

innowacji społecznych. 
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Cohousing jako forma innowacji społecznych 

Streszczenie 

W rozdziale podjęto tematykę cohousingu rozumianego jako oddolny model mieszkalnictwa, będący odpo-

wiedzią na współczesne wymagania konsumentów i nowe trendy w ich zachowaniach w zakresie: poszu-

kiwania przez konsumentów równowagi pomiędzy sprawczością i wspólnotowością, zrównoważonej kon-

sumpcji i prosumpcji. Cohousingi promują styl życia kładący większy nacisk na spójność społeczną i tworzą 

warunki do zapewnienia wszystkim swoim mieszkańcom możliwości spełnienia podstawowych potrzeb 

społecznych. W takim ujęciu cohousing zbieżny jest z pojęciem innowacji społecznej. Zestawiając cechy 

innowacji społecznych i zasady funkcjonowania cohousingów, autorka dostrzega podobieństwo: w obu 
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przypadkach mamy do czynienia z działalnością podejmowaną dla korzyści społecznej i służącą roz-

wiązywaniu problemów społecznych. Celem artykułu jest prezentacja idei cohousingu jako przykładu społecz-

nych innowacji. W pierwszej części zaprezentowano zagadnienie innowacji społecznej, w drugiej przedsta-

wiono ideę cohousingu i wskazano na cechy cohousingu jako formy innowacji społecznych. W celu 

przeanalizowania cohousingu jako przykładu innowacji społecznej dokonano analizy z punktu widzenia 

rdzennych elementów, które powinny być obecne, by dana praktyka uznana mogłaby być jako społecznie 

innowacyjna. Problemy badawcze pracy tkwią w pytaniach: 

1. Czy cohousing jest odpowiedzią na aktualną, nową potrzebę społeczną? 

2. Czy cohousing zakłada partycypację społeczną, nakierowany jest na grupy dużego zapotrzebowania na 

rozwiązania podejmowane w ramach inicjatyw społecznych, zwiększa zdolność społeczeństwa do 

działania i stanowi skuteczniejsze i efektywniejsze (niż dotychczas stosowane) rozwiązanie w zakresie 

realizacji potrzeb społecznych?  

Zestawiając cechy wspólne cohousingu oraz innowacji społecznych, można uznać, iż w obu przypadkach 

mamy do czynienia z działalnością podejmowaną dla korzyści społecznej i służącą rozwiązywaniu problemów 

społecznych. Cohousingi mogą stanowić odpowiedź na nowe potrzeby społeczne w zakresie poszukiwania 

nowych form uspołecznienia, w których zastosowanie ma zrównoważony model sprawczości – wspólnoto-

wości, spełnione są oczekiwania w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz prosumpcji. Cohousing zakłada 

partycypację społeczną, nakierowany jest na grupy dużego zapotrzebowania na rozwiązania podejmowane 

w ramach inicjatyw społecznych (problem wykluczenia społecznego), zwiększa kreatywność i zdolność 

społeczeństwa do działania (m.in. poprzez tworzenie nowych ról i relacji i możliwości lepszego wyko-

rzystania zasobów) i często stanowi skuteczniejsze i efektywniejsze (niż dotychczas stosowane) rozwiązanie 

w zakresie realizacji potrzeb społecznych. W konsekwencji cohousing wpływa na poprawę dobrobytu ludzi 

(materialnego i pozamaterialnego) i można uznać go jako przykład innowacji społecznych. 

Słowa kluczowe: innowacja społeczna, partycypacja społeczna, cohousing 

Cohousing as a form of social innovation 

Abstract 

The chapter deals with the topic of cohousing understood as a bottom-up model of housing, which is 

a response to contemporary consumer demands and new trends in consumer behavior in terms of: consumers' 

search for a balance between empowerment and community, sustainable consumption and prosumption. 

Cohousing promotes a lifestyle that places greater emphasis on social cohesion and creates conditions to 

ensure that all its residents can meet basic social needs. In this view, cohousing converges with the concept 

of social innovation. When comparing the features of social innovation and the principles of cohousing, the 

author sees a similarity: in both cases we are dealing with activities undertaken for social benefit and aimed 

at solving social problems. The aim of the article is to present the idea of cohousing as an example of social 

innovation.The first part presents the issue of social innovation, the second part presents the idea of 

cohousing and indicates the features of cohousing as a form of social innovation. In order to analyze 

cohousing as an example of social innovation, an analysis was made from the point of view of the core 

elements that should be present for a given practice to be considered as socially innovative. The research 

problems of this paper lie in the questions : 

1. Is cohousing the answer to a new social need? 

2. Does cohousing assume social participation, is it directed at groups of high demand for solutions 

undertaken within the framework of social initiatives, does it increase the society's ability to act and 

does it constitute a more effective and efficient (than previously applied) solution in the scope of 

implementing social needs?  

By putting together the common features of cohousing and social innovation, it can be concluded that in 

both cases we are dealing with activities undertaken for social benefit and serving to solve social problems. 

Cohousing may be an answer to the new social needs in the field of searching for new forms of sociali-

zation, in which the balanced model of community-activity is applied and the expectations of sustainable 

consumption and prosumption are fulfilled. Cohousing assumes social participation, targets groups of high 

demand for solutions undertaken as part of social initiatives (the problem of social exclusion), increases the 

creativity and ability of society to act (e.g. by creating new roles and relations and possibilities of better use 

of resources) and often constitutes a more effective and efficient (than previously applied) solution for 

meeting social needs. Consequently, cohousing improves people's well-being (material and non-material) 

and can be considered as an example of social innovation. 

Keywords: social innovation, social participation, cohousing 
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Agnieszka Szczygielska1 

Zastosowanie nowych mediów  

w kampaniach społecznych  

na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

1. Wprowadzenie 

W związku z negatywnymi konsekwencjami (społecznymi i ekonomicznymi) wy-

padków przy pracy zarówno dla mikro-, jak i makrostruktur społecznych, stale poszukuje 

się metod podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczania ryzykownych za-

chowań. Na poziomie organizacji dla osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

niezbędne jest podejmowanie systematycznych działań w ramach uporządkowanego 

systemu zarządzania [1]. Właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem za-

pewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, pożąda-

nego zarówno ze względu na wymagania przepisów prawnych, oczekiwania społeczne, 

jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych dla organizacji 

oraz w skali całego państwa [2]. Analiza katastrof, takich jak wybuch reaktora w Czar-

nobylu czy eksplozja Piper Alfa pokazała, że nieskuteczność tego systemu może pro-

wadzić do wypadków przy pracy. Takie zdarzenia natomiast nie tylko dezintegrują 

system społeczny zakładu pracy [3] i zaburzają jego porządek operacyjno-funkcjo-

nalny [4], ale także niosą za sobą wysokie koszty ekonomiczne i społeczne [5].  

Wyniki badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu 

Badawczego (CIOP-PIB)2 dowodzą, że dla skutecznego funkcjonowania systemu zarzą-

dzania bhp w organizacji decydujące znaczenie mają czynniki związane z kulturą bez-

pieczeństwa pracy [6], definiowaną m.in. jako rezultat indywidualnych i społecznych 

postaw wobec bezpieczeństwa, wartości, spostrzeżeń i wzorców zachowań. Stąd 

w niniejszym artykule podjęto temat jednej z metod oddziaływania na postawy wobec 

bezpieczeństwa, tj. informacyjnych kampanii społecznych dotyczących tematyki bez-

pieczeństwa pracy. Za funkcjonalistami [7] przyjęto bowiem, że kampanie takie, jako 

element działań komunikacyjnych dotyczących tematyki bezpieczeństwa pracy w przed-

siębiorstwach [8], mogą być związane z systemem zarządzania bhp w organizacji.  

Przyjęto ponadto, iż niezależnie jak ważnym społecznie wydaje się cel kampanii 

społecznych dotyczących tematyki bezpieczeństwa pracy, nie zostanie on osiągnięty 

bez odpowiedniego przygotowania pod kątem organizacyjnym, a także bez zastoso-

wania atrakcyjnych i zróżnicowanych metod komunikacji. Podobnie bowiem jak 

w przypadku działań edukacyjnych (badania Tam i Fung dowodzą, że ocena jakości 

działań edukacyjnych jest skorelowana z poziomem ich skuteczności [9]) skuteczność 

kampanii będzie w dużej mierze zależna od atrakcyjności zastosowanych narzędzi 

 
1 agasz@ciop.pl, Ośrodek Promocji i Wdrażania, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 

Badawczy. 
2 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jest podstawową placówką naukowo- 

-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psy-

chofizycznymi możliwościami człowieka [źródło: www.ciop.pl, data dostępu: 9.01.2022 r.]. 
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komunikacji. Główna teza niniejszego artykułu opiera się więc na stwierdzeniu, że 

współcześnie kształtowanie odpowiedniej postawy wobec bezpieczeństwa pracy przez 

informacyjne kampanie społeczne wymaga zastosowania atrakcyjnych i zróżnicowa-

nych środków komunikacji.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie przykładów 

kampanii społecznych dotyczących tematyki bezpieczeństwa pracy, a także sposobów 

wykorzystania w nich nowych mediów, w tym mediów społecznościowych (Facebook, 

YouTube, LinkedIn i Instagram) oraz narzędzi komunikacji wizualnej (m.in. plakatów 

bezpieczeństwa pracy). 

2. Definicje kampanii społecznych 

Coraz większa popularność kampanii społecznych we współczesnej komunikacji spo-

łecznej wiąże się z wielorakością używanych form i modeli definicyjnych tego zagad-

nienia.  

W literaturze przedmiotu pojęciem kampanii społecznej określa się najczęściej 

zespół działań prowadzonych przy wykorzystaniu mediów, ukierunkowanych na pewne 

grupy docelowe i mających na celu osiągnięcie zakładanych celów [10, s. 225].  

Pojęciem pokrewnym jest reklama społeczna (PSA, ang. Public service advertising 

lub SA, ang. Social ad), czyli płatna, anonimowa i adresowana do masowego odbiorcy 

forma komunikowania się, mająca na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. 

W opinii Urszuli Gołaszewskiej-Kaczan kampanie społeczne są jedną z form działań 

organizacji społecznie zaangażowanych. Są to medialne kampanie realizowane naj-

częściej przy współpracy różnych podmiotów, mające na celu rozwiązanie jakiegoś 

problemu społecznego, promocję wartości lub zmianę postaw. Zwykle angażują różnych 

interesariuszy i są silnie promowane [11, s. 108-109].  

Praktyk tej tematyki Paweł Prochenko uważa natomiast, że kampania społeczna to:  

zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do 

określonej grupy docelowej, których celem jest doprowadzenie do wzrostu 

wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego 

lub rozwiązanie problemu społecznego blokującego osiąganie dobra wspól-

nego zdefiniowanego jako cel marketingowy [12]. 

Według Dominiki Maison i Piotra Wasilewskiego kampania społeczna jest rodza-

jem społecznej komunikacji, w której chodzi o promowanie społecznie właściwych 

i wartościowych wzorców zachowań, postaw i wartości nowych lub też zwrócenie 

uwagi społeczeństwa na istotnych, często trudnych i nierozwiązanych problemach. 

Równocześnie jednak autorzy ci zwaracają uwagę na persfazyjny charakter takiego 

działania komunikacyjnego, uważając, że [13, s. 9]: 

jest to komunikat, który możemy określić jako perswazyjny, gdyż jego celem 

jest nie tylko przekazanie samej informacji, ale też, a może przede wszystkim, 

zmianie zachowań i postaw – na zachowania i postawy pożądane społecznie. 

Realizacja owego celu powinna odbywać się na dwa określone sposoby: 

zachęcanie do prospołecznych zachowań oraz namawianie do zaprzestania 

zachowań nieożądanych.  
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Z kolei Bogusława Dobek-Ostrowska łączy pojęcie kampanii społecznych z kam-

paniami komunikacyjnymi, wskazując, że:  

kampania komunikacyjna to zespół działań organizacyjnych i komunikacyj-

nych podejmowanych przez instytucje publiczne, prywatne, przedsiębiorstwa, 

organizacje, etc.; zaplanowanych wcześniej, kompleksowych i powiązanych ze 

sobą; posiadających konkretny, jasno sprecyzowany cel, czyli wykreowanie 

pożądanych postaw i zachowań u relatywnie największej liczby osób; adre-

sowanych do szerokiej publiczności; realizowanych w określonych ramach 

czasowych (od inauguracji do zakończenia kampanii); fachowo zarządzanych 

i profesjonalnie przeprowadzonych przez zawodowych komunikatorów [14, s. 237]. 

Co jednak warte podkreślenia kampanie, społeczne są jedną z form kampanii ko-

munikacyjnych. Kampanie te mogą mieć charakter informacyjny, perswazyjny lub in-

formacyjno-perswazyjny. 

W wyniku wdrożenia kampanii społecznych możliwe jest osiągnięcie wielu korzyści, 

jak choćby: zmniejszenie problemu społecznego, udoskonalenie otoczenia, wsparcie 
potrzebujących, zaangażowanie pracowników firm współpracujących w pomoc potrze-

bującym, wzmocnienie relacji z otoczeniem, poprawa wizerunku organizacji, rozwój 

osobisty i zawodowy zaangażowanych osób, szczególne korzyści branżowe (pomoc 

społeczna i usługi socjalne, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport i rekreacja, ochrona 

środowiska) [10, s. 232].  

3. Rodzaje kampanii społecznych 

W literaturze przedmiotu spotykać można wiele kategoryzacji kampanii społecz-

nych. Przykładem jest podział ze względu na: obszar zaangażowania, zasięg terytorialny, 

rodzaj wpływu na odbiorcę czy rodzaj nadawcy treści (tab. 1). Wyróżnić można także 

kampanie tworzone bezpośrednio lub pośrednio (zlecane).  

Tabela 1. Podział kampanii społecznych 

Kryterium Rodzaje kampanii społecznych 

Obszar 

zaangażo-

wania 

Kampanie społeczne w zakresach: aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, edukacja, ekologia i środowisko, 

komunikacja w rodzinie, konsumpcjonizm i konsumenci, kultura, marketing 

regionalny, obronność i bezpieczeństwo, pomoc rozwojowa, pomoc społeczna, 

praca i polityka zatrudnienia, prawa człowieka, profilaktyka – zdrowie 

i uzależnienia, promocja zdrowia, przejrzystość instytucji i problem korupcji, 

raportowanie społeczne, równouprawnienie i tolerancja, inne formy społecznej 

odpowiedzialności biznesu, walka z przemocą, walka z wykluczeniem 

społecznym, różne formy wolontariatu. 

Zasięg 

terytorialny 

Kampanie mogą się odbywać w skali:  

• globalnej – mają zasięg międzynarodowy (światowy lub kontynentalny);  

• narodowej – obejmują swym zasięgiem teren jednego państwa;  

• regionalnej i lokalnej – skierowane są do odbiorców zamieszkujących 

region, województwo, gminę czy miasto. 

Rodzaj 

wpływu na 

odbiorcę 

Ze względu na to, jaki wpływ na odbiorcę chcą wywrzeć kampanie społeczne 

można podzielić na: 

• informacyjne – celem jest informowanie odbiorców o danym problemie 

społecznym, etycznym lub środowiskowym. Społeczeństwo jest jedynie 
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informowane, natomiast wnioski każdy odbiorca wyciąga sam; kampania 

informacyjna poszerza świadomość istnienia problemu, próbuje nim 

zainteresować oraz go nagłośnić;  

• perswazyjne – mają na celu przekonanie odbiorców do racji, 

prezentowanych przez organizację; zachęcają do zmany dotychczasowych 

postaw prezentowanych przez odbiorców; 

• bazujące na zaangażowaniu interesariuszy – polegają na zaangażowaniu 

odbiorców w prospołeczne działania; celem kampanii jest wprowadzanie 

zmian, korzystnych dla wszystkich zainteresowanych, przez rozmowę, 

wzajemną akceptację, zrozumienie i zaufanie. 

Typ 

nadawcy 

treści  

Z punktu widzenia typu organizatora można wyróżnić kampanie społeczne: 

• wpływające na postawy (nadawca treści: instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe lub przedsiębiorstwa); 

• promujące wydarzenia (nadawca treści: instytucje publiczne lub 

organizacje pozarządowe); 

• fundraisingowe (nadawca treści: organizacje pozarządowe lub 

przedsiębiorstwa prywatne); 

• promujące samorządy (nadawca treści: instytucje publiczne); 

• profrekwencyjne (nadawca treści: instytucje publiczne). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10, s. 227; 14, s. 238; 15] 

4. Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

Zdaniem Leszka Stafieja: 

kampanie społeczne powstają z inicjatywy organizacji lub instytucji, które do-

chodzą do wniosku, że pewne zjawiska społeczne zależą od postaw społecz-

nych; że zjawiska negatywne, patologie społeczne, albo pewien stan świado-

mości, wymagają interwencji, zmiany [16, s. 11]. 

Biorąc pod uwagę dowiedziony w badaniach związek postaw wobec bezpieczeń-

stwa pracy z poziomem wypadkowości w przedsiębiorstwach [17], a także obserwo-

wany wpływ kampanii społecznych na budowanie świadomości oraz zmianę postaw 

i zachowań, rozpoczęto realizaję kampanii społecznych dotyczących tematyki bezpie-

czeństwa pracy, aby w ten sposób kształtować postawy społeczne wobec bezpieczeń-

stwa pracy, a także budować świadomość społeczną z tego zakresu. 

Pierwsze takie kampanie były w Polsce realizowane jedynie przez instytucje insty-

tucje publiczne (np. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 

Państwową Inspekcję Pracy, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego) 

i stowarzyszenia branżowe (np. Ogólnopolskie Stowarzyszenia Pracowników Służby 

BHP). Obecnie coraz częściej są to działania lokalne, organizowane przez przedsię-

biorstwa lub organizacje, skierowane do pracowników, podwykonawców, klientów. 

4.1. Przykłady kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia 

Pierwsza w Polsce kampania społeczna z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia została przeprowadzona przez CIOP-PIB w 2002 roku i była związana z te-

matem Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy („Praca a stres” – 

org. Working on stress). Kampanię na temat zwalczania stresu związanego z pracą 
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zawodową na poziomie europejskim wspierały wszystkie państwa członkowskie UE, 

Komisja Europejska i Parlament Europejski oraz związki zawodowe i konfederacje 

pracodawców. Polską edycję kampanii zorganizował CIOP-PIB pełniący rolę Krajowego 

Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy [18].  

Na bazie doświadczeń wynikających z organizacji polskich edycji kampanii euro-

pejskich od 2008 roku w CIOP-PIB rozpoczęto realizację autorskich, ogólnopolskich kam-

panii społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracu-

jących, których wspólnym celem było kształtowanie probezpiecznych (lub prozdro-

wotnych) postaw pracowników i pracodawców poprzez dostarczanie wiedzy o zagro-

żeniach oraz o sposobach ich ograniczania, a także: budowanie świadomości społecznej 

w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, promowanie wartości oraz zwięk-

szenie ogólnego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Pierwsze trzy kampanie (przeprowadzone w latach 2008-20103) były ukierunkowane 

na potrzeby sekcji gospodarki o wysokim ryzyku wypadkowym w Polsce („Ryzyko 

zawodowe w budownictwie”, „Ryzyko zawodowe w górnictwie” i „Ryzyko zawodowe 

w przetwórstwie przemysłowym”) i skierowane do wąskiego, śliśle określonego grona 

odbiorców (przedstawiciele przedsiębiorstw z tych trzech branż). W działalniach kam-

panii organiczano się do komunikcji bezpośredniej (konferencje, seminaria, szkolenia, 

warsztaty, spotkania w przedsiębiorstwach) oraz upowszechnianiu materiałów infor-

macyjnych w wersji drukowanej. W bardzo wąskim zakresie wykorzystywano także 

możliwości nowych mediów, do jakich zaliczyć można Internet. Dla każdej z kampanii 

przygotowano bowiem odrębne strony internetowe, na których publikowano najważ-

niejsze informacje dotyczące kampanii oraz materiały graficzne (do ściągnięcia – plakat, 

banery elektroniczne). 

Kolejne kampanie (przeprowadzone w latach 2011-20214) miały charakter bardziej 

inkluzywny i odnosiły się do istotnych problemów wspólnych dla całego środowiska 

pracy (tab. 2).  

Tabela 2. Ogólnopolskie kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

zorganizowane przez CIOP-PIB w latach 2011-2021 

 Tytuł 

kampanii 

Rok 

realizacji 

Cele kampanii 

1 Bezpieczne 

miejsce pracy 

[19] 

2011 Zwiększenie świadomości występowania zagrożeń 

w środowisku pracy. 

Zwiększenie poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej 

ochrony przed skutkami występowania tych zagrożeń. 

2 Prewencja 

wypadkowa 

[20]  

2012 Zwiększanie świadomości pracowników i pracodawców 

w zakresie przeciwdziałania wypadkom i występowania 

zagrożeń w środowisku pracy.  

Zwiększanie poziomu wiedzy z zakresu metod 

przeciwdziałania wypadkom i sposobów skutecznej ochrony 

przed skutkami występowania zagrożeń w środowisku pracy. 

 
3 Kampanie zorganizowano w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i wa-

runków pracy”, finansowanego w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
4 Kampanie zorganizowano w ramach II, III, IV i V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpie-

czeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie służb państwowych przez ministerstwa właściwe ds. 

pracy. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
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3 Przez 

innowacje do 

bezpieczeń-

stwa [21] 

2013 Podnoszenie świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw 

z zakresu bezpieczeństwa pracy. 

Podnoszenie poziomu wiedzy na temat innowacyjnych metod 

poprawy bezpieczeństwa. 

4 Zdrowa 

i bezpieczna 

praca 

w szkole [22] 

2013 Podnoszenie świadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy 

w szkole. 

Podnoszenie poziomu wiedzy na temat metod poprawy 

bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole. 

5 Dobra 

komunikacja 

elementem 

bezpiecznej 

pracy [23] 

2014 Promowanie sposobów przekazywania informacji dotyczących 

bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach. 

Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przekazywania 

informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy zewnętrznemu 

otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom, 

przedstawicielom społeczności lokalnych). 

Promowanie nowoczesnych narzędzi i sposobów 

przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy  

(w tym nowych technologii). 

Rozwijanie współpracy w obszarze bhp między 

przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk 

z zakresu komunikowania zagadnień bezpieczeństwa pracy. 

Badanie i podnoszenie efektywności procesu komunikowania 

w obszarze bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach oraz 

upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu 

bezpieczeństwa pracy. 

Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu 

skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy 

i życia człowieka.  

6 Podziel się 

bezpieczeń-

stwem. 

Promuj dobre 

praktyki bhp 

[24]  

2015 Budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia pracowników poprzez wymianę dobrych praktyk bhp. 

Upowszechnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia 

człowieka w środowisku pracy. 

Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców 

z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku 

pracy. 

7 Zdrowie 

pracowników 

zyskiem 

firmy [25] 

2016 Budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących 

poprzez wymianę dobrych praktyk.  

Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia 

człowieka w środowisku pracy. 

Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców 

z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku 

prac. 

8 Bezpiecznie 

od początku 

[26]  

2017 Zainteresowanie młodych pracowników tematyką 

bezpieczeństwa pracy. 

Budowanie u młodych pracowników świadomości zagrożeń dla 

zdrowia i bezpieczeństwa pracy. 

Podnoszenie społecznej świadomości oraz wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników młodych 

i niedoświadczonych. 

Promowanie wśród pracodawców bezpiecznych metod pracy 

młodych pracowników i programów wspierających adaptację 

zawodową młodych osób. 
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Rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk 

dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy młodych 

pracowników. 

9 Praca 

odmładza 

[27] 

2018 Podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa pracy, jakości życia i zdrowia pracowników 

starszych. 

Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników i pracodawców 

z zakresu kształtowania warunków pracy i zasad jej organizacji 

z uwzględnieniem wieku pracownika. 

Przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników ze względu na 

wiek. 

10 Moda na 

bezpieczeń-

stwo [28] 

2019 Podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa pracy, jakości życia i zdrowia pracowników 

starszych. 

Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników i pracodawców 

z zakresu kształtowania warunków pracy i zasad jej organizacji 

z uwzględnieniem wieku pracownika. 

Przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników ze względu na 

wiek. 

11 Aktywni 

w pracy [29] 

2020 Promowanie zdrowia w miejscu pracy. 

Promowanie aktywności fizycznej w pracy oraz w drodze do  

i z pracy. 

Promowanie programów umożliwiających pracownikom 

włączanie aktywności fizycznej w codzienny lub tygodniowy 

plan działań w miejscu pracy. 

Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców 

w zakresie wpływu aktywności fizycznej na bezpieczeństwo 

i jakość życia w pracy. 

Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie korzyści 

wynikających z wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz 

jakość życia. 

12 Stres cyfrowy 

[30] 

2021 Promocja zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy. 

Promowanie programów i działań mających na celu poprawę 

dobrostanu psychofizycznego pracowników poprzez 

zapewnienie równowagi cyfrowej w czasie pracy i po pracy. 

Podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców 

w zakresie konsekwencji i zagrożeń powstałych w wyniku braku 

równowagi cyfrowej podczas wykonywania pracy zdalnej. 

Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie negatywnych 

skutków stresu wynikającego z braku równowagi cyfrowej oraz 

o sposobach radzenia sobie z nim. 

Źródło: opracowanie własne. 

Wspólnym celem każdej z kampanii społecznej wymienionej w tabeli 2 było przede 

wszystkim kształtowanie probezpiecznych (lub prozdrowotnych) postaw pracowników 

i pracodawców poprzez dostarczanie wiedzy o zagrożeniach oraz o sposobach ich 

ograniczania, ale także: budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia, promowanie wartości oraz zwiększenie ogólnego zaintereso-

wania tematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Cele te zostały zrealizowane 

przez szereg działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych zrealizowanych 

bezpośrednio przez CIOP-PIB, przez Instytut wraz z partnerami kampanii oraz samo-
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dzielnie przez partnerów kampanii (ale z wykorzystaniem materiałów informacyjnych 

przygotowanych i udostępnionych przez Instytut – organizatora kampanii). 

Zgodnie z przyjętymi założeniami działania kampanii społecznych trafiły do pra-

cowników, pracodawców, osób zajmujących się tematyką bezpieczeństwa oraz zdrowia 

w pracy, przedstawicieli działów HR, CSR, komunikacji wewnętrznej oraz promocji 

zdrowia w przedsiębiorstwach oraz pracodawców i organizacji ich zrzeszających. Na 

uwagę zasługuje też fakt, że w realizację kampanii włączyło się ok. 300 oficjalnych 

partnerów kampanii (przedsiębiorstw, instytucji, organizacji). W efekcie w ciągu 11 lat 

realizacji przez CIOP-PIB ogólnopolskich kampanii społecznych dotyczących te-

matyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ich przekaz dotarł łącznie do ponad 

8,9 mln osób.  

Co także warte podkreślenia w 2020 roku ogólnopolskie kampanie społeczne doty-

czące bezpieczeństwa i jakości życia w pracy, organizowane przez CIOP-PIB, zostały 

zaprezentowane podczas międzynarodowych targów „INTARG 2020 – Innowacje 

społeczne”, gdzie zostały nagrodzone Złotym Medalem w konkursie w ramach targów. 

5. Nowe media w kampaniach społecznych dotyczących bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia 

Kampanie społeczne są czynnikiem kreowania zmian społecznych o charakterze 

całkowicie świadomym i zaplanowanym, nie zaś przypadkowym i chaotycznym. 

Dzięki temu, jak wskazują wyniki badań, prawie 91% respondentów ocenia kampanie 

społeczne jako potrzebne, a 90% – jako skuteczne [31]. Wykorzystuje się w nich różne 

kanały komunikacyjne, a ich odpowiedni dobór ma ogromne znaczenie w dotarciu do 

założonych grup odbiorców. W przypadku kampanii społecznych dotyczących tema-

tyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, opisanych w rozdziale 4, znaczącą rolę 

w tak szerokim odbiorze społecznym przeprowadzonych w ramach kampanii działań 

miało wykorzystanie (szczególnie w ostatnich latach) nowych mediów, w tym mediów 

społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram) oraz narzędzi komuni-

kacji wizualnej (m.in. plakatów bezpieczeństwa pracy).  

5.1. Nowe media w komunikacji społecznej  

 Współcześnie media są integralną częścią codzienności człowieka i ważnym źród-

łem informacji o zdrowiu i bezpieczeństwie, a jako środek komunikacji masowej sta-

nowią doskonałe narzędzie oddziaływania i modelowania pożądanych postaw i zacho-

wań społecznych. Dzięki atrakcyjności form przekazu media sprawiają, że procesy 

zdobywania wiedzy, przyjmowania wzorów zachowań lub rozwijania zainteresowań są 

przyjemniejsze i odnoszą większy skutek. Jak zauważają Kosicka i Lis: rozwój nowych 

technologii informacyjnych wpłynął na sposób podawania i przyswajania informacji, 

stawiając w centrum nie książkę i papier, a monitor i środowisko cyfrowe [32].  

W literaturze przedmiotu klasyfikuje się media na tzw. stare, analogowe – udzie-

lające jednokierunkowej transmisji wiadomości od nadawcy do odbiorców, i „nowe”, 

cyfrowe – zapewniające interaktywną współpracę, gdy dwie lub więcej osób przesyła 

i odbiera komunikaty w tym samym czasie.  

Najpopularniejszym, a i najczęściej przyjmowanym intuicyjnie kryterium podziału 

na media „nowe” i „stare” jest wskazanie na kontekst cyfryzacji. Pod pojęciem „nowych 

mediów” można rozumieć:  
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wszystkie te metody i praktyki społeczne związane z komunikowaniem się, repre-

zentacją i ekspresją, jakie rozwinęły się dzięki cyfrowemu, multimedialnemu, 

usieciowionemu komputerowi, jak również wszelkie innowacje, jakie za 

sprawą komputera zostały wprowadzone do innych mediów [33, s. 2]. 

Do grupy tradycyjnych mediów zalicza się prasę, książki, radio i telewizję. W grupie 

nowych mediów wyróżnia się m.in. internet, portale społecznościowe, blogi [34], czyli 

media cyfrowe. W zbiorze określanym mianem „nowych mediów” znajdzie się jednak 

także zeskanowana fotografia obrazu olejnego z XIV wieku, przekonwertowany na 

nośnik cyfrowy film z początku XX wieku czy animacja stworzona za pomocą pro-

gramów graficznych w środowisku komputera [35]. 

Media cyfrowe charakteryzują takie cechy, jak: wirtualność, multimedialność i in-

teraktywność [36, s. 2]. Wirtualność określa sposób instnienia przekazu, który nie jest 

niezależnym bytem fizycznym, występuje tylko w przestrzeni cyfrowej, choć funkcjo-

nuje tak, jakby był materiałny. Podstawą multimedialności jest digitalny mianownik, 

do którego można sprowadzić przekaz każdego rodzaju – tekst pisany, mowę, muzykę, 

animację komputerową. Interaktywność natomiast zakłada współudział użytkownika 

w kreowaniu znaczeń, wzajemną otwartość przekazu i jego użytkownika na swoisty 

dialog, relacje zwrotne.  

5.2. Wirtualny przekaz w przestrzeni publicznej 

Warunek multimedialności spełnia m.in. prezentowanie animacji i filmów eduka-

cyjnych na cyfrowych nośnikach obrazu, umiejscowionych w przestrzeni publicznej 

(DOOH, ang. digital-out-of-home). Możliwości takich nośników, różnej wielkości 

i umieszczonych w różnych lokalizacjach, wykorzystano w kampaniach społecznych 

w 2020 i 2021 roku. 

Celem kampanii społecznej pn. „Aktywni w pracy”, zrealizowanej w 2020 roku było 

m.in. podnoszenie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wpływu 

aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakość życia. W ramach realizacji tego celu 

przygotowano akcję promocyjną, w której wykorzystano 30-sekundowy film animo-

wany, reklamujący kampanię. Film został zaprezentowany na 83 ekranach LCD umiesz-

czonych na dworcach PKP we wszystkich województwach w Polsce, połączonych 

w system Digital Signage. Ekrany znajdowały się przy kasach PKP Intercity oraz przy 

Centrach Obsługi Klienta. 

Digital Signage [37] to cyfrowa dystrybucja multimedialnych treści poprzez cen-

tralnie zarządzaną sieć wyświetlaczy, którą porównać można do prywatnego kanału 

telewizyjnego skierowanego do wybranej grupy odbiorców przekazu audio-wideo. 

Nośnikami przekazywanych treści mogą być tradycyjne ekrany TV, monitory LCD, 

plazmy, monitory CRT czy też projektory z ekranem projekcyjnym, które określane są 

również jako public displays (PD). Zarządzanie wyświetlaną treścią odbywa się 

poprzez serwer (poprzez sieć LAN lub Internet). 

Kampania ta była realizowana w dniach 16-29 listopada 2020 roku (codziennie w go-

dzinach szczytu komunikacyjnego), a film animowany był emitowany prawie 2 tys. 

razy w ciągu 1 dnia (emisja średnio co 15 minut), co łącznie dało prawie 28 tys. emisji. 

Biorąc pod uwagę statystyki odwiedzin dworców PKP w różnych miastach szacuje się, 

że przekaz trafił do ok. 1,2 mln osób. 
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W tym samym czasie i z wykorzystaniem tego samego filmu animowanego (choć 

w wersji 15-sekundowej) zrealizowano kampanię promocyjną obejmującą prezentację 

filmu animowanego na cyfrowych nośnikach obrazu (także połączonych w system 

digital signage) zlokalizowanych w placówkach medycznych wchodzących w skład Grupy 

Medicover, w tym Centrum Medycznego Damiana, Medi Partner oraz DentaCare. 

W sumie animację zaprezentowano na 131 ekranach umieszczonych w 69 placówkach 

medycznych w całej Polsce (spot był emtowany co 4 godziny). Biorąc pod uwagę 

statystyki odwiedzin placówek medycznych, szacuje się, że przekaz trafił do ok. 

281 tys. osób.  

Jednym z celów przeprowadzonej w 2021 roku kampanii społecznej pn. „Stres cyfro-

wy” było natomiast podnoszenie świadomości społecznej w zakresie negatywnych 

skutków stresu wynikającego z braku równowagi cyfrowej oraz sposobów radzenia 

sobie z nim. Dla realizacji tego celu w ramach kampanii przygotowano działania infor-

macyjne w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem wielkoformatowych nośników 

cyfrowych. 

W dniach 4-10 października 2021 roku w Warszawie przeprowadzono kampanię outdo-

orową skierowaną do osób przemierzających ulice stolicy, w której wykorzystano  

30-sekundowy film reklamowy kampanii, zwracający uwagę na problem stresu cyfro-

wego i zachęcający do oderwania się od technologii. Film pojawił się w centrum miasta 

na 32 spektakularnych ekranach LED, w tym na największym, mierzącym 165 m2 ekranie 

przy Pl. Unii Lubelskiej.  

Ponadto, wykorzystując technologię DeepFake (ang. deep learning oraz fake) oraz 

10 plakatów pochodzących z czterech edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy 

[38], przygotowano wirtualną wystawę plakatów, która została zaprezentowana na 

nośnikach medialnych typu DOOH (ang. digital out of home).  

DOOH to cyfrowa reklama zewnętrzna i wewnętrzna. Występuje w formie ekranów, 

na których prezentowane są treści reklamowe. Nośniki umieszczane są w przestrzeni 

publicznej, obiektach usługowych i budynkach użyteczności publicznej oraz w środ-

kach transportu. Technologia DeepFake natomiast jest obróbką dźwięku i obrazu, która 

ma na celu utworzenie fałszywych obrazów i dźwięków przy użyciu technik z zakresu 

sztucznej inteligencji. W założeniu pozwala na stworzenie materiałów, które będą 

trudne lub niemożliwe do odróżnienia od filmów lub zdjęć, które zostały zrealizowane 

w tradycyjny sposób – z udziałem żywych osób [39]. Wykonawca wirtualnej wystawy 

plakatów wykorzystywał wcześniej technologię DeepFake do „ożywienia” arcydzieł 

malarstwa w ramach kampanii „Poruszamy sztukę”. Za pośrednictwem ekranów DOOH 

emitowano przyciągające uwagę arcydzieła malarstwa ożywione za pomocą algorytmów 

sztucznej inteligencji.  

Wybór nośników typu DOOH i technologii DeepFake do celów realizacji kampanii 

społecznej pn. „Stres cyfrowy” wynikał z chęci dotarcia z przesłaniem kampanii do jak 

największej liczby odbiorców. Największą zaletą reklamy DOOH jest jej atrakcyjna, 

dynamiczna forma, która znacznie bardziej przyciąga uwagę odbiorców niż tradycyjna 

reklama statyczna np. na billboardach. Ocenia się także, że reklamy dynamiczne są 

nawet 11 razy bardziej zauważalne niż ich statyczne odpowiedniki. Ponadto są zna-

cznie bardziej angażujące [40]. 

W celu maksymalizacji zasięgu kampanii wybrano nośniki reklamowe zlokalizo-

wane w centrum Warszawa, w okolicach Dworca PKP Warszawa Centrum, przy 
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najbardziej uczęszczanych drogach. Ich lokalizacja miała pozytywny wpływ na zasięg 

kampanii, jej rozpoznawalność wśród lokalnej społeczności oraz promocję plakatów 

w przestrzeni miejskiej. 

W trakcie kampanii emitowanych zostało łącznie 27,6 tys. spotów, z którymi w ciągu 

1 tylko doby mogło mieć kontakt ok. 2,4 mln osób przemieszczających się na ulicach 

Warszawy. 

5.3. Przekaz kampanii w Internecie 

Organizowanie kampanii społecznych dotyczących tematyki bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia o charakterze inkluzywnym wymaga wykorzystywania mediów 

pozwalających na docieranie do jak najszerszego grona rozproszonych odbiorców. 

Możliwości takie zapewna medium, jakim jest Internet. 

Jak wskazują wyniki badania skuteczności oddziaływania na pracowników różnych 

metod i narzędzi upowszechniania wiedzy z zakresu bhp oraz komunikowania zasad 

bezpieczeństwa pracy w obszarze tematycznym związanym z bezpieczeństwem pracy 

i ochroną zdrowia, w przedsiębiorstwach Internet bywa wykorzystywany głównie do 

formalnego zapoznawania pracowników z dokumentacją systemową (polityką i celami 

bhp, procedurami, instrukcjami bhp, instrukcjami obsługi urządzeń i eksploatacyjnych 

obiektów, kartami oceny ryzyka zawodowego itp.), podawania informacji na temat 

zdarzeń wypadkowych wraz z analizą przyczyn oraz podejmowanymi działaniami kory-

gującymi/zapobiegającymi, czy opisywania prowadzonych akcji bhp. Z wykorzysta-

niem tego medium są przekazywane informacje dotyczące roli, zadań czy aktywności 

służby bhp, ryzyka zawodowego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, wyniki 

badania środowiska pracy, podstawy prawne z obszaru bhp i ppoż., procedury, instruk-

cje, zarządzenia, informacje o liczbie wypadków, o realizacji zgłoszonych zdarzeń/za-

grożeń potencjalnie wypadkowych, konkursach bhp, czy działaniach profilaktycznych, 

np. ergonomicznych stanowisk pracy, trzymania się poręczy podczas chodzenia po 

schodach, stosowania bezpiecznych metod pracy, itp. [41].  

W ramach kampanii społecznych organizowanych przez CIOP-PIB Internet jest 

wykorzystywany do formalnej komunikacji z partnerami oraz odbiorcami działań 

kampanii (poprzez strony internetowe kampanii), a także do działań reklamowych oraz 

z zakresu PR. 

5.3.1. Strony internetowe kampanii społecznych 

Obecnie strona interntowa jest najpopularniejszą, ale zarazem kluczową formą prezen-

tacji marki w internecie.  

Dla każdej z kampanii społecznych organizowanych przez CIOP-PIB opracowywano 

osobną stronę internetową (z indywidualnym adresem – tabela 3) w ramach ogólnego 

portalu internetowego Instytutu www.ciop.pl.  

Tabela 3. Strony internetowe ogólnopolskich kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia, zorganizowanych przez CIOP-PIB w latach 2011-2021 

 Tytuł kampanii Rok realizacji Adres stron internetowych 

1 Bezpieczne miejsce pracy 2011 www.ciop.pl/bezpieczne_miejsce_pracy  

2 Prewencja wypadkowa 2012 www.ciop.p/prewencja_wypadkowa  

3 Przez innowacje do bezpieczeństwa 2013 www.ciop.pl/innowacje_bezpieczeństwo 

4 Zdrowa i bezpieczna praca w szkole 2013 www.ciop.pl/bezpieczna_szkola 
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5 Dobra komunikacja elementem 

bezpiecznej pracy 

2014 www.ciop.pl/komunikcja-bhp 

6 Podziel się bezpieczeństwem. Promuj 

dobre praktyki bhp 

2015 www.ciop.pl/dobre-praktyki 

7 Zdrowie pracowników zyskiem firmy 2016 www.ciop.pl/zdrowa-praca 

8 Bezpiecznie od początku 2017 www.ciop.pl/bezpieczny-poczatek 

9 Praca odmładza 2018 www.ciop.pl/praca-odmladza 

10 Moda na bezpieczeństwo 2019 www.ciop.pl/mnb 

11 Aktywni w pracy 2020 wwww.ciop.pl/aktywniwpracy 

12 Stres cyfrowy 2021 www.ciop.pl/stres-cyfrowy 

Źródło: opracowanie własne  

Na stronach publikowano informacje na temat założeń i celów każdej z kampanii, 

materiały merytoryczne dotyczące poszczególnych kampanii, materiały informacyjne 

i promocyjne (do pobrania w plikach pdf). Mimo że strony internetowe kampanii nie 

pozwalały na bezpośrednią, dwustronną komunikację z użytkownikami, jednak – co 

warte podkreślenia – umożliwiały dotarcie z treściami cyfrowymi do ogromnej rzeszy 

użytkowników portalu internetowego Instytutu (statystyki portalu www.ciop.pl wskazują, 

że tylko w latach 2017-2020 był on odwiedzany ponad 16 mln razy, w efekcie czego 

pobrano ponad 63 mln stron). 

5.3.2. Reklama kampanii społecznej w Internecie 

Internet to medium, które w coraz większym stopniu przejmuje rolę innych kana-

łów marketingowych. W 2020 roku wartość rynku reklamowego w Polsce wyniosła 

9 mld zł, co oznacza spadek o 8,6%. Udział segmentu telewizja i Internet wzrósł z 81% 

w 2019 roku do 85% w 2020 roku, natomiast udział samego Internetu zwiększył się do 

41,1%. W tym samym czasie udział wydatków na reklamę telewizyjną był niższy 

o 10,1% [42]. 

Oprócz trzech głównych rodzajów promocji sieć oferuje obecnie całe spektrum innych 

możliwości reklamowych. Ważną kategorią jest reklama wideo. Filmy internetowe ze 

względu na swoją specyfikę to doskonałe narzędzie marketingowe. Nie bez powodu 

wideomarketing stał się w ostatnich latach najskuteczniejszym narzędziem wyko-

rzystywanym przez agencje reklamowe, a filmy internetowe z powodzeniem konkurują 

ze spotami reklamowymi w telewizji.  

Do programu działań jednej z kampanii społecznych organizowanych przez CIOP-

PIB włączono celowaną kampanię reklamową w internecie, z wykorzystaniem reklamy 

wideo z grupy TrueView typu In-Stream. 

TrueView to unikalna rodzina formatów reklamowych wideo o zasięgu porówny-

walnym z telewizją. Są to możliwe do pominięcia reklamy pojawiające się w formie 

15- lub 30-sekundowej reklamy wideo przed, w trakcie, lub po zakończeniu filmu, który 

ogląda użytkownik. Posiadają możliwość zamknięcia (pominięcia go) po 5 sekundach, 

co daje widzowi kontrolę nad tym, którą reklamę obejrzy. To właśnie jest największą 

przewagą reklam wideo w sieci nad kampanią w telewizji. Widzowie oglądają to, co 

ich interesuje i jest dopasowane do ich preferencji.  

Reklamę taką można skierować do konkretnej grupy docelowej nie tylko według 

płci i wieku, ale również poprzez słowa kluczowe, kategorie tematyczne, konkretny 

kanał na YouTube lub remarketing. Reklamodawca natomiast płaci tylko za faktyczne 

zaangażowanie odbiorcy i tylko wtedy, kiedy widz obejrzy 30 sekund reklamy lub obejrzy 
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ją do końca, jeśli jest dłuższa niż pół minuty. Pierwsze 5 sekund jest darmowe i ma 

gwarantowane 100% zasięgu. Jak dowodzą badania Online Publisher’s Association 

oraz Online Testing eXchange, obecnie najczęściej wykorzystywanym formatem rekla-

mowym w kampaniach wideo w sieci (nie tylko ze względu na cenę, ale także skutecz-

ność) jest reklama TrueView typu PreRoll [43].  

W ramach kampanii społecznej pn. „Stres cyfrowy” pod koniec roku 2021 prze-

prowadzono miesięczną (15 listopada – 15 grudnia 2021 roku) kampanię reklamową 

(typu TrueView PreRoll) w mediach elektronicznych wchodzących w skład grupy WP, 

tj. w serwisach: abcZdrowie, WP Fitness, WP Parenting, Medycyna24 i Nerwica.com. 

W kampanii wykorzystano 30-sekundowy film reklamowy kampanii, zwracający uwagę 

na problem przeciążenia cyfrowego we współczesnym świecie. Kampania została skie-

rowana do osób w wieku 18-55 lat, zainteresowanych tematem zdrowia, w tym zdro-

wia psychicznego. 

W ciągu miesiąca film został otworzony 367 884 razy, a 1063 razy oglądanie 

zakończyło się kliknięciem i przejściem na stronę internetową kampanii. W efekcie 

kampanię charakteryzował stosunkowo wysoki wskaźnik efektywności CTR (ang. Click 

through rate – wskaźnik procentowy wszystkich kliknięć w stosunku do wyświetleń 

reklamy) wynoszący 0,18% (obecnie wskaźnik CTR dla wszystkich formatów reklam 

wideo w internecie kształtuje się na poziomie od 0,10% do 0,19% [44]).  

5.3.3. Działania z zakresu Public Relations w Internecie 

Internet to obecnie najszybsze źródło pozyskiwanie i przekazywania informacji, po-

wszechnie wykorzystywane w działaniach z zakresu Public Relations (PR). Na sposób 

jego wykorzystywania w tym zakresie wpływają specyficzne cechy tego medium, tj.: 

powszechność, globalność, interaktywność, selektywność, multimedialność, dostępność, 

szybkość i rozwojowość. PR w internecie wykorzystywany jest najczęściej do kształ-

towania wizerunku firmy (lub marki), utrzymywania relacji z mediami oraz podtrzy-

mywania komunikacji wewnętrznej. 

W ramach działań kampanii społecznej pn. „Stres cyfrowy” w 2021 roku, we 

współpracy z informacyjną agencją wideo „eNewsroom”, przygotowano dwa spoty 

informacyjne dotyczące tamatyki kampanii (dotyczące przebodźcowania w Internecie 

oraz multitaskingu). W obu depeszach skupiono się nie tyle na samej kampanii i jej 

organizatorze, ile na przedmiocie kampanii (przeciążenie cyfrowe). Materiały filmowe 

(w formie wywiadów z ekspertem) zostały opatrzone syntetycznym podsumowaniem 

(tekstem) i w takiej formie bezpłatnie udostępnione dziennikarzom oraz mediom elek-

tronicznym współpracującym z agencją. Depesze zostały także udostępnione na profilach 

agencji w mediach społecznościowych (Facebook i YouTube), co dodatkowo zwięk-

szyło zasięg oddziaływania tych materiałów.  

W efekcie, w krótkim czasie po udostępnieniu materiałów w mediach, ukazało się 

95 publikacji dotyczących tematyki kampanii: 18 publikacji na temat „Wpływ multi-

taskingu na wydajność pracowników” oraz 77 publikacji (w tym 2 social media) na 

temat „Praca zdalna, a stres cyfrowy – jak radzić sobie z przebodźcowaniem?”. 

5.3.4.  Wykorzystanie mediów społecznościowych 

Poprzez swoje specyficzne cechy Internet pozwolił na stworzenie i rozwój nowych 

form komunikacji, wśród nich tzw. mediów społecznościowych, które odgrywają dzisiaj 
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istotną rolę w obiegu informacji – i to nie tylko w sferze biznesu, ale również w sektorze 

publicznym (chociaż tu nowe rozwiązania technologiczne przyjmowane były i są z rela-

tywnie większą rezerwą i podejrzliwością). Gwałtownie rosnąca popularność mediów 

społecznościowych jest wynikiem tego, że zarówno realizatorzy tych działań, jak i ich 

odbiorcy w osobach internautów widzą w nich wiele zalet.  

Podstawowe korzyści, jakie niosą media społecznościowe dla internautów, to [45, s. 60]: 

• asocjacja – przebywanie w grupie zaspokaja potrzebę przynależności, dostęp do 

informacji i ułatwia podejmowania decyzji – internauta w ramach różnych forów 

obcuje z innymi użytkownikami produktów, których uważa za najbardziej obiek-

tywne i sprawdzone źródło informacji (szczególnie w porównaniu z producentem 

czy sprzedawcą, którzy są zainteresowani przede wszystkim sprzedażą produktów, 

a niekoniecznie precyzyjnym zaspokojeniem potrzeb klienta); 

• władza – konsumenci coraz częściej mają potrzebę egzekucji swoich praw i wiedzą, 

że aby liczyć się na przykład w negocjacjach z producentem trzeba mieć za sobą 

silną grupę – najłatwiej taką znaleźć na tematycznym forum internetowym. 

W odróżneniu od strony internetowej, media społecznościowe umożliwiają nie tylko 

jednostronny przekaz treści cyfrowych i multimedialnych, ale także stałą, dwustronną 

komunikację z odbiorcami publikowanych treści. W odróżnieniu także od strony inter-

netowej, w przypadku której autorem kontentu jest organizator kampanii, w mediach 

społecznościowych odbiorcy są współautorami kontentu, publikując opinie na temat 

publikowanych treści lub własne materiały dotyczące tematyki kampanii.  

Obecnie media społecznościowe są wykorzystywane w różnych obszarach tema-

tycznych zarówno przez osoby prywatne, jak i przez instytucje, które w ten sposób upo-

wszechniają informacje z danej dziedziny. Dotyczy to także dziedziny bezpieczeństwa 

i higieny pracy [46]. 

Aby dotrzeć do jak największego grona odbiorów, w działaniach kampanii społecz-

nych organizowanych przez CIOP-PIB wykorzystywane są portale społeczościowe 

Instytutu: Facebook, YouTube, LinkedIn i Instagram.  

5.3.5. Facebook 

Chociaż CIOP-PIB prowadzi kilka profili w portalu społecznościowym Facebook 

to do końca roku 2020 komunikaty dotyczące ogólnopolskich kampanii społecznych 

były publikowane głównie na ogólnym profilu Facebook Instytutu (www.facebook.com/ 

CIOPPIB).  

Stronę tę obserwowało na koniec 2021 roku prawie 8 tys. użytkowników, w więk-

szości kobiet (wykres 1), zawodowo związanych z obszarem bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia. W roku 2021 łacznie opublikowano na tej stronie 170 postów (w tym 

dotyczących ogólnopolskich kampanii społecznych), 12 wydarzeń i zrealizowano 

3 transmisje konferencji/webinariów na żywo (zasięg całkowity postów organicznych 

i płatnych: ok. 140 tys. osób).  
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Wykres 1. Statystyki użytkowników profilu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu 

Badawczego w serwisie społecznościowym Facebook (2021) – wiek i płeć. Źródło: opracowanie własne 

Od początku 2021 roku posty dotyczące tematyki kampanii społecznej pn. „Stres 

cyfrowy” publikowano także na profilu „Stres w pracy” (www.facebook.com/ 

strescyfrowy), należącym wcześniej do polskiej edycji kampanii europejskiej pn. 

„Stres w pracy. Nie, dziękuję (2014-2015). Na stronie tej w 2021 roku opublikowano 

43 posty dotyczące tematyki kampanii społecznej pn. „Stres cyfrowy”, które trafiły do 

ok. 53 tys. użytkowników Facebooka. W efekcie na koniec roku obserwowało ponad 

21 tys. użytkowników Facebooka. 

Celem prezentacji kampanii społecznych w mediach społecznościowych było nie 

tylko podnoszenie poziomu wiedzy użytkowników Internetu na temat problematyki 

przeciążenia cyfrowego oraz jego wpływu na kondycję psychofizyczną internautów 

(cel informacyjny), ale także budowanie zaangażowanej społeczności osób zaintereso-

wanych tematyką kampanii, reagującej na publikowane treści. Miarą zaangażowania 

interneutów jest m.in. reakcja na posty (liczba reakcji, komentarzy, udostępnień i klik-

nięć posta), która dla wybranych postów dotyczących tematyki kampanii „Stres cyfrowy” 

prezentuje się następująco:  

• post dotyczący doomscrollingu (2021) – 178 reakcji na posta, 2426 liczba odbiorców 

• post dotyczący zespołu przewlekłego zmęczenia (2021) – 168 reakcji na posta, 3874 

wyświetlenia posta 

• post dotyczący wypalenia zawodowego (2021) – 136 reakcji na posta, 2376 wy-

świetlenia posta 

• post dotyczący stresu cyfrowego (2021) – 141 reakcji na posta, 1468 wyświetlenia 

posta 

• post dotyczący cyfrowego przeciążenia (2021) – 701 reakcji na posta, 6969 

wyświetleń posta. 

Biorąc pod uwagę algorytmy działania Facebooka oraz bardzo niskie nakłady fi-

nansowe Instytutu na promocję profili oraz postów dane powyższe wskazują na wysoki 

poziom zaangażowania i aktywności społeczności zgromadzonej wokół tematyki kam-

panii. 
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5.3.6. YouTube 

W działaniach komunikacyjnych kampanii społecznych wykorzystywano także kanał 

CIOP-PIB w serwisie YouTube (www.youtube.com/cioppib). Na kanale opublikowano 

filmy reklamowe kampanii społecznych (od 2019 roku dla kampanii społecznych 

CIOP-PIB są przygotowywane filmy reklamowe, wykorzystywane w działaniach 

komunikacyjnych w mediach), filmy dotyczące tematyki kampanii społecznych oraz 

relacje z konferencji online (w latach 2020 i 2021 – w związku pandemią COVID-19 

i ze znaczącym wzrostem popularnośc i pracy zdalnej). 

Zainteresowanie materiałami filmowymi dotyczącymi kampanii nie różniło się 

znacznie od zainteresowania innymi materiałami filmowymi publikowanymi na profilu 

YouTube Instytutu i wynosiło przykładowo: 

• nagranie filmowe z webinarium „Stres cyfrowy” (1) (2021) – 395 wyświetleń; 

• nagranie filmowe z konferencji „Stres filmowy” (2021) – 592 wyświetlenia;  

• film reklamujący kampanię „Stres cyfrowy” (2021) – 321 wyświetleń; 

• film reklamujący kampanię „Aktywni w pracy” (2020) – 700 wyświetleń; 

• film z ćwiczeniami „Zdrowy kręgosłup” (2020) – 6,7 tys. wyświetleń; 

• film z ćwiczeniami „Postaw na zdrowie” (2020) – 3 tys. wyświetleń. 

5.3.7. LinkedIn 

Jako że tematyka kampanii społecznych CIOP-PIB jest śliśle związana z aktyw-

nością zawodową, na potrzeby kampanii społecznych wykorzystywano także profil 

Instytutu w serwisie Linkedin (324 obserwujących).  

LinkedIn to międzynarodowy serwis społecznościowy specjalizujący się w kontak-

tach zawodowo-biznesowych. Stąd publikowano na nim posty dotyczące tematyki 

kampanii, skierowane do typowych użytkowników profilu Instytutu w tym serwisie, 

czyli do pracowników (wykres 2) zajmujących się operacjami biznesowymi (wykres 3). 

 

 

Wykres 2. Statystyki użytkowników profilu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu 

Badawczego w serwisie Linkedin (2021) – szczebel w hierarchii. Źródło: opracownie własne 
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Wykres 3. Statystyki użytkowników profilu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu 

Badawczego w serwisie Linkedin (2021) – funkcja. Źródło: opracownie własne 

Niewielka (w porównaniu z pozostałymi portalami społecznościowymi) liczba 

opublikowanych postów dotyczących kampanii więże się z krótką historią profilu 

Instytutu (zaczął działać w 2020 roku). Jednak, co warto podkreślić, zainteresowanie 

materiałami dotyczącymi kampanii nie różniło się znacznie od zainteresowania innymi 

materiałami publikowanymi na profilu LinkedIn Instytutu i wynosiło przykładowo: 

• nagrania z 2 webinariów „Stres cyfrowy” (2021) – 437 wyświetleń; 

• post z filmem „Winda” (2021) – 463 wyświetlenia. 

5.3.8. Instagram 

Uzupełnieniem przekazu zbudowanego w oparciu o materiały informacyjne oraz 

filmy są komunikaty dotyczące tematyki kampanii, publikowane na profilu Instytutu 

w w portalu Instagram (www.instagram.com/bezpiecznie_z_plakatem).  

Instagram to serwis społecznościowy, w którym publikowane są materiały gra-

ficzne (zdjęcia, grafiki, animacje, filmy) uzupełnione krótkimi tekstami. Profil Instytutu 

w tym serwisie społecznościowym wykorzystuje elementy komunikacji wizualnej, po-

wstającej w wyniku projektów realizowanych w Instytutcie, tj. plakaty bezpieczeństwa 

pracy5. Profil jest obserwowany przez ponad 1,6 tys. osób (w większości mężyzczyzn 

w wieku 25-44 lata – wykres 4).  

 
5 Plakaty bezpieczeństwa pracy są efektem konkursu na plakat organizowanego przez Centralny Instytut 

Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 1997 roku. Celem konkursu jest uzyskanie projektów 

plakatów promujących tematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, zwra-

cających uwagę na zagrożenia, które występują w różnych dziedzinach gospodarki i w różnych grupach za-

wodowych.  
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W działaniach informacyjnych kampanii społecznych realizowanych przez Instytut 

w 2020 i 2021 roku wykorzystywano głównie plakaty wybrane z edycji konkursu: 

„Praca a czas wolny”, „Stres XXI”, „Biuro” i „Przemysł 4.0”. 

 

Wykres 4. Statystyki użytkowników profilu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu 

Badawczego w serwisie społecznościowym Instagram (2021) – wiek i płeć. Źródło: opracowanie własne  

Publikowane na nim materiały graficzne są opatrywane krótkimi informacjami do-

tyczącymi problemów przedstawianych na plakatach, a odbiorcy postów są zachęcani 

do dyskusji oraz publikowania własnych refleksji na zadany temat. Przykłady postów 

sotyczących tematyki dwóch ostatnich kampanii społecznych:  

• post z plakatem „Zrób sobie spację na wakacje” dotyczący problemu fatigue zoom 

(2021) – 792 wyświetlenia; 

• post z plakatem „Pracownik 4.0” dotyczący przeciążenia cyfrowego (2021) – 609 

wyświetleń; 

• post z plakatem „Praca relaks – trzymaj balans” dotyczący równowagi praca–życie 

(2020) – 1,1 tys. wyświetleń; 

• post z plakatem „Ekran męczy oczy” dotyczący zmęczenia pracąz komputerem 

(2020) – 1,1 tys. wyświetleń. 

Co warte podkreślenia, materiały dotyczące poszczególnych kampanii publikowane 

w mediach społecznościowych mają bardzo uniwersalny charakter, dzięki czemu cieszą 

się ciągłym zainteresowaniem użytkowników portali społecznościowych Instytutu. Liczba 

ich wyświetleń jest skorelowana z długością czasu dostępności danego materiału w sieci 

(im dłużej materiał jest dostęny, tym większą ma liczbę wyświetleń).  

6. Podsumowanie i wnioski  

We współczesnym świecie pracy troska o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wy-

maga podejścia o wiele bardziej zaawansowanego niż tylko zabezpieczanie pracow-

ników przed zagrożeniami. Wiele wysiłku należy włożyć w oddziaływanie na postawy 

pracowników, aby w efekcie świadomie podejmowali decyzję co do sposobu wykony-

wania pracy oraz spędzania wolnego czasu. W tym celu ostatnio coraz częściej są wyko-

rzystywane kampanie społeczne dotyczące tematyki bezpieczeństwa pracy, realizowane 

zarówno na szczeblu globalnym, ogólnokrajowym, jak i lokalnym (na poziomie poje-

dynczych przedsiębiorstw).  
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Przedstawione w artykule przykłady kampanii społecznych zorganizowanych przez 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz skala ich 

oddziaływania (mierzona liczbą odbiorców działań kampanii) wskazują z jednej strony, 

jak wiele już zrobiono w zakresie oddziaływania na postawy wobec bezpieczeństwa 

pracy, a z drugiej – jak ogromne możliwości niesie ze sobą wykorzystanie w takich 

działaniach nowych mediów.  

Tematyka związana z bezpieczeństwem człowieka w pracy wydaje się mało atrak-

cyjna i dla wielu osób kojarzy się głównie z negatywnie odbieranymi szkoleniami 

z zakresu bhp z pracy. Wyniki badań wskazują, że szkolenia takie, wraz z formalnymi 

spotkaniami, są najczęściej wykorzystywane do przekazywania wiedzy o zagroże-

niach, środkach ochrony indywidualnej oraz problemach w zakresie bezpieczeństwa 

pracy [47]. Niestety, częstotliwość ich wykorzystywania nie zawsze idzie w parze 

z jakością. W efekcie, mimo dużej popularności, ani pracodawcy ani pracownicy nie 

cenią ich zbyt wysoko [48]. Negatywne oceny pracowników mogą wynikać z małej atrak-

cyjności takich szkoleń, natomiast pracodawców – z opinii pracowników i obserwo-

wanej niskiej efektywności takich działań. Wspomniane w artykule badania Tam 

i Fung [9] dowodzą bowiem, że ocena jakości szkoleń jest skorelowana z poziomem 

ich skuteczności. 

Na tym tle jeszcze większego znaczenia nabierają działania medialne prowadzone 

w ramach ogólnopolskich kampanii społecznych, które dotyczą tematyki bezpieczeń-

stwa pracy i ochrony zdrowia, a dzięki atrakcyjnej formie związanej z przemyślanym 

doborem metod komunikacji spotykają się z zainteresowaniem adresatów.  

Dla współczesnego społeczeństwa, na stale zanurzonego w mediach, przekaz, 

w którym brakuje elementów wirtualności, multimedialności i interaktywności z pew-

nością nie zostanie uznany za atrakcyjny. Jak natomiast wskazują teoretycy komuni-

kacji, atrakcyjność przekazu jest jednym z warunków jego skuteczności [49, s. 22; 50, 

s. 124]. Stąd też organizatorzy kampanii społecznych dotyczących tematów ważnych, 

choć nie zawsze medialnych (do jakich także należy tematyka bezpieczeństwa pracy 

czy bezpiecznych zachowań w pracy), powinni zwracać uwagę na taki dobór działań 

i środków komunikacji, aby były i atrakcyjne i zróżnicowane.  

Dla osiągnięcia przyjętych celów kampanii społecznych ważna jest zarówno realizacja 

działań o szerokim zasięg społecznym, jak i działań, które budują zaangażowanie spo-

łeczne. W przypadku kampanii społecznych dotyczących tematyki bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia, opisanych w artykule, efekt taki zapewniło włączanie do działań 

komunikacyjnych zarówno elementów outdoorowych (w tym DOOH), jak i mediów 

społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram oraz LinkedIn). Trudno byłoby 

porównywać te media i jednoznacznie wskazać na większe znaczenie jednej z grup – 

tym bardziej, że jedne bazują na budowaniu zasięgu, a drugie – zaangażowania. Zasięg 

ma znaczenie dla efektywności finansowej prowadzonych kampanii (rozumianej jest 

jako stosunek efektu do nakładów), a zaangażowanie adresatów – dla osiagięcia bezpo-

średnich celów kampanii. Wydaje się więc, że najlepszym rozwiązaniem jest trakto-

wanie tych dwóch kierunków działań komplementarnie i zaprojektowanie działań kam-

panii społecznych w taki sposób, aby osiągać „zasięgi” i stworzyć aktywną społeczność.  

Podsumowując, opisane w artykule wykorzystanie w kampaniach dotyczących te-

matyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia nowych mediów, w tym mediów spo-

łecznościowych, należy podkreślić, że zapewniają one atrakcyjność przekazu i umożli-
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wiają bezpośrednie włączenie adresatów w działania kampanii (umiejętne budowanie 

relacji z adresatami kampanii poprzez media społecznościowe nabrało jeszcze większego 

znaczenia w okresie ograniczonych kontaktów bezpośrednich, związanych z pande-

mią). Co jednak warte podkreślenia samo włączenie nowych mediów w działania kampanii 

społecznej nie gwarantuje jeszcze atrakcyjności przekazu. W przypadku mediów spo-

łecznościowych niezbędne jest bowiem uwzględnienie wiedzy na temat użytkowników 

każdego z włączonych do kampanii mediów, stałe monitorowanie statystyk profili 

i projektowanie komunikatów w każdym z nich w sposób celowany. Członkowie spo-

łeczności zgromadzeni wokół profili w poszczególnych portalach społecznościowych 

mają bowiem inne potrzeby i inne oczekiwania [51]. Stąd też w ramach opisanych 

w artykule kampaniach społecznych w postach publikowanych na portalu społeczno-

ściowym Facebook skupiano się przede wszystkim na udzialaniu porad (w związku 

z problemami związanymi z tematyką kampanii), a w postach na portalu Instagram – 

na aspekcie wizualnym (poprzez odpowiedni dobór plakatów bezpieczeństwa pracy). 

Przyjęto bowiem, że komunikaty przesyłane przez każde z mediów muszą się różnić 

(zgodnie z zasadą różnorodności) a jednocześnie uzupełniać, tak aby finalnie stworzyć 

pełną treść przekazu – niczym głosy w chórze harmonijnie wyśpiewujące wspólną pieśń. 

Uwagi ogólne/Podziękowania 

Artykuł opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego 

„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb 

państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

Zadanie nr 4.SP.20 pt. „Informacyjne kampanie społeczne na rzecz podnoszenia 

poziomu bezpieczeństwa w pracy i jakości życia”.  

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut 

Badawczy. 
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Zastosowanie nowych mediów w kampaniach społecznych na rzecz 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

Streszczenie 

Pojęciem „kampanii społecznej” określany się w literaturze zespół działań prowadzonych przy wykorzy-

staniu mediów, ukierunkowanych na pewne grupy docelowe i mających na celu osiągnięcie zakładanych 

celów. Na ogół w tego typu przedsięwzięciach chodzi o osiągnięcie efektu edukacyjnego poprzez informo-

wanie, wyjaśnianie, skłanianie do aktywności, poruszanie trudnych bądź wstydliwych tematów uwzględ-

niających interes społeczny. W przypadku kampanii społecznych na rzecz podnoszenia poziomu bezpie-

czeństwa pracy i jakości życia celem jest zazwyczaj budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeń-

stwa pracy i życia, promowanie wartości i kształtowanie postaw probezpiecznych oraz zwiększenie ogól-

nego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa pracy. 

W artykule przedstawiono przykłady kampanii społecznych zorganizowanych przez Centralny Instytut 

Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a także wykorzystania w nich różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych. Omówiono przykłady zastosowania w prowadzonych kampaniach nowych mediów, 

w tym mediów społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram) oraz narzędzi komunikacji 

wizualnej (m.in. plakaty bezpieczeństwa pracy).  
Słowa kluczowe: kampania społeczna, nowe media, Internet, bezpieczeństwo pracy, promocja zdrowia, 

komunikacja wizualna 

The use of new media in social campaigns for occupational safety  

and health protection 

Abstract 

Social campaign is defined as a set of activities carried out with the use of the media, directed at certain 

target groups and aimed at achieving the assumed goals. In general, such projects are about achieving an 

educational effect by informing, explaining, encouraging to be active, and raising difficult or embarrassing 

topics that take into account the public interest. In the case of social campaigns aimed at increasing the 

level of work safety and quality of life, the goal is usually to build social awareness in the field of work and 

life safety, promote values and shape pro-safe attitudes, and increase the general interest in the subject of 

work safety. 

The article presents examples of social campaigns organized by the Central Institute for Labor Protection – 

National Research Institute, as well as the use of various communication channels and techniques. 

Examples of the use of new media in campaigns, including social media (Facebook, YouTube, Linkedin, 

Instagram) and visual communication tools (including work safety posters) were discussed. 

Keywords: social campaign, new media, Internet, work safety, health promotion, visual communication 
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Katarzyna Łyżwa1 

Rola społeczności internetowej  

w kształtowaniu rynku wydawniczego  

na przykładzie Miasta Literatury Jinjiang  

1. Wprowadzenie  

Celem prezentowanego rozdziału jest scharakteryzowanie innowacyjnego rozwiązania 

stosowanego na chińskim rynku opierającym się na bezpośredniej współpracy ze spo-

łecznością internetową w procesach wydawniczych. W materiale omówiono specyfikę 

globalnego rynku wydawniczego oraz współczesne przemiany w tej branży. Przybli-

żono także witrynę JJWXC (chin. 晋江文学城, ang. Jinjiang Literature City, pol. Miasto 

Literatury Jinjiang). Na jej przykładzie omówiono rolę internautów w upowszechnianiu 

literatury, w tym poprzez: maszynowe i autorskie tłumaczenia oryginałów, tworzenie 

fanowskiej fikcji i udział w tłumaczeniach oficjalnych. 

Opracowanie ma charakter naukowo-badawczy. Powstało z wykorzystaniem metody 

badania dokumentów – prezentuje wybrane wyniki analiz teoretycznych pochodzących 

z naukowej literatury przedmiotu, artykułów branżowych dostępnych w sieci Internet 

i branżowych badań globalnych, w tym raportów takich podmiotów jak m.in. Między-

narodowe Stowarzyszenie Wydawców czy Publisher Weekly. Badania literaturowe uzu-

pełniono wynikami i wnioskami z własnych rozważań teoretycznych i analitycznych.  

2. Specyfika globalnego rynku wydawniczego  

Według danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców (IPA) wartość glo-

balnego rynku książki w 2012 roku wynosiła 114-115 mld euro (to około 500 mld zł). 

Największy udział miał w nim rynek USA – 26%, w dalszej kolejności: niezwykle 

dynamicznie rozwijający się rynek Chin – 12%, Niemiec – 8%, Japonii – 7%, Francji – 

4% i Wielkiej Brytanii – 3% Udział tych krajów w światowym rynku książki sięgał 

60%, a wydwały one co roku prawie 1,2 mln tytułów (nowych i reedycji) [1].  

W czasopismach branżowych szacowano, że Chiny staną się drugim największym 

rynkiem książki na świecie dopiero w 2017 roku, osiągając dochody w wysokości  

13,2 mld dolarów US (przy dochodach rynku amerykańskiego sięgających 37 mld 

dolarów US). Według danych z raportu rocznego IPA, Chiny stały się jednak drugim 

pod względem wielkości rynkiem książki na świecie już w 2013 roku wyprzedzając 

znacznie Niemcy i Japonię [2].  

Ranking branży wydawniczej „Global 50”, aktualizowany corocznie od 2007 roku, 

reprezentuje obecnie 55 firm, z których każda osiąga przychody powyżej 200 mln 

USD. Wartość sprzedaży wszystkich tych firm za rok 2020 wyniosła 67 799 mln USD. 

 
1 katarzyna.lyzwa.kielce@gmail.com, Koło Naukowe Studentów Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej, Kole-

gium Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, www.kul.pl 
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W tabeli 1. przedstawiono pierwszą dziesiątkę podmiotów, których łączny dochód 

wyniósł 35 99 mln USD. 

Do największych przedsiębiorstw wydawniczych zaliczają się RELX Group (Reed 

Elsevier), Thomson Reuters i Bertelsmann. Ranking zdominowały podmioty z USA 

pojawiające się aż 4 razy (na 1, 2, 8 i 10 pozycji). Jedynym przedstawicielem Azji jest 

Phoenix Publishing and Media Company z Chin na 9 pozycji [3].  

Tabela 1. Największe wydawnictwa na świecie w 2020 roku 

Ranking 2021 

(Dane 2020) 

Przedsiębiorstwo wydawnicze Państwo Przychody  

w 2020 (mUSD) 

1 RELX Group (Reed Elsevier) UK/NL/USA $5890 

2 Thomson Reuters USA $5133 

3 Bertelsmann Niemcy $5038 

4 Pearson UK $4620 

5 Wolters Kluwer NL $4334 

6 Hachette Livre Francja $2917 

7 Springer Nature Niemcy $2002 

8 Wiley USA $1832 

9 Phoenix Publishing and Media Company Chiny $1667 

10 HarperCollins USA $1666 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3].  

Generalnie to właśnie jednak Chiny wydają najwięcej nowych książek – corocznie 
ponad 40 tys. w łącznym nakładzie 800 mln tomów [4]. Pierwszym krokiem w stronę 
planowego rozwoju przemysłu wydawniczego w Chinach było proklamowanie Chiń-
skiej Republiki Ludowej 1 października 1949 roku, które (…) rozpoczęło zupełnie nowy 
rozdział w liczącej 5 tys. lat historii cywilizacji tego antycznego kraju. Dwa miesiące 
po ustanowieniu nowych Chin, czyli w listopadzie 1949 r., władze państwa powołały 
Generalne Biuro Wydawnicze (…). Obecnie, po ponad 70. latach Ponad 300 tys. sprze-
dawanych tytułów daje przychód w wysokości 20 mld juanów (CNY) [4]. 

Według danych organizacji OpenBook w roku 2020 81,3 proc. Chińczyków zade-
klarowało, że czyta książki i jest to kolejny rok ze wzrostem czytelnictwa. Dla porów-
nania – wg raportu Biblioteki Narodowej „Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku” 
było to jedynie 42%, a zatem niemal dwa razy mniej, o liczbach absolutnych nie 
wspominając. Statystyczny Chińczyk czyta w ciągu roku 4,7 książek drukowanych 
i 3,29 cyfrowych. W Polsce dostępne są jedynie przybliżone dane, które wskazują, że 
nie przekraczamy poziomu trzech książek na dorosłego obywatela, a zatem ponad dwu-
krotnie mniej. Kolejna szokująca różnica dotyczy e-booków: z tej formy czytania ksią-
żek korzysta tylko 5% Polaków oraz… 33,4% mieszkańców Państwa Środka. Co 
więcej, pandemia przyspieszyła proces przechodzenia chińskich konsumentów 
w rzeczywistość cyfrową. [5]  

3. Przemiany na współczesnym rynku wydawniczym 

Na obraz współczesnej branży wydawniczej wpływa wiele czynników. Należą do 
nich m.in. procesy globalizacji, rola wielkich korporacji, procesy konsolidacyjne na 
rynku książki, zmiany cywilizacyjne (coraz szybsze), coraz bardziej widoczne mieszanie 
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się świata fizycznego i cyfrowego, np. phigital (łączenie się w handlu doświadczeń fi-
zycznych i cyfrowych), rozwój coraz nowszych technologii: wirtualnej rzeczywistości 
(VR), rozszerzonej rzeczywistości (AR) czy mieszanej rzeczywistości (MR), cyfrowych 
edycji książek itd. [1] Globalny rynek wydawniczy ulega zatem nieustannym przemia-
nom a narzędzia komunikacji cyfrowej wykorzystuje się w różnych aspektach działal-
ności wydawniczej w coraz szerszym zakresie.  

Co ciekawe, wiele wydawnictw nadal nie wykorzystuje nowoczesnych technologii. 

Na przykład:  

Bauer2 nie wierzył, że autonomiczne serwisy poszczególnych tytułów będą 

w stanie konkurować z portalami horyzontalnymi i mediami społecznościowymi. 

Obawiał się również, że treści udostępniane w internecie będą prowadzić do 

swoistej „kanibalizacji” czytelnictwa wydań drukowanych [6]. 

Przez lata zaniedbywał więc nie tylko marketing treści, czyli rozpowszechnianie ich 

na wielu platformach w celu zbudowania ścisłych relacji z czytelnikami, ale przede 

wszystkim stracił szansę na poznanie czytelników online [6].  

Tymczasem współcześnie większość internautów konsumuje media na swoich tele-

fonach [6]. Zauważono, że pod wpływem digitalizacji, pojawiają się na rynku trendy 

takie jak: mniej kupujących wydaje więcej pieniędzy, handel odbywa się w sieci, coraz 

więcej ludzi czyta w sieci, e-książki robią sobie nawzajem konkurencję (co skutkuje 

nagłym spadkiem cen), bestsellery dominują rynek [7].  

Także w Chinach księgarze szukają alternatywnych sposobów dotarcia do klientów. 

Jednym z nich jest sprzedaż książek połączona z transmisjami na żywo. Ten model 

sprzedaży, kojarzony raczej z telewizją, obecnie świetnie funkcjonuje w Internecie, 

gdzie przedmioty codziennego użytku (np. kosmetyki, sprzęt AGD) a od niedawna 

również książki, można kupować w czasie oglądania promocyjnej transmisji. Rozwią-

zania te stosuje już Amazon za pomocą platformy „Amazon Live”.  

Także w Chinach, w ramach wielkiej akcji o nazwie „Wiosna księgarń”, część firm 

księgarskich rozpoczęła współpracę z firmami serwującymi jedzenie na wynos, aby 

skorzystać z gotowego już kanału dystrybucji. Chęć do sięgania po niekonwencjonalne 

rozwiązania w Chinach może wynikać z tego, że kraj ten najszybciej odczuł skutki kry-

zysu związanego z pandemią COVID-19. To w nim w lutym 2020 roku ponad 90% 

księgarń stacjonarnych nie notowało żadnych przychodów, a zaledwie 1/3 z nich 

posiadała rezerwy pozwalające na przetrwanie jednego miesiąca [8].  

4. Charakterystyka witryny JJWXC 

Miasto Literatury Jinjiang (JJWXC, chin. 晋江文学城, chin. Jinjiang Wenxue Cheng, 

ang. Jinjiang Literature City) to chińskojęzyczna witryna internetowa publikująca od 

2003 roku powieści (nowele, ang. light novels) w formule online. Autorzy wielogatun-

kowych fikcji (historycznych, romansów, fantazy) mają możliwość prezentowania swojej 

twórczości i otrzymywania wynagrodzenia za udostępniane użytkownikom w inter-

necie treści. W 2012 roku zarejestrowani użytkownicy i zakontraktowani na umowę 

pisarze liczyli kolejno około 5 000 000 i 300 000. Do grudnia 2020 roku liczby te 

wzrosły do poziomu 43 980 000 i 1 650 000. [9]  

 
2 Bauer – największy wydawca czasopism w Polsce. 
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W Chinach publikowanie powieści online jest skomercjalizowaną branżą (for-

profit). Aby zmaksymalizować zyski strony internetowe, takie jak JJWXC, wprowadzają 

dodatkowe funkcje zbliżające czytelników, tworząc tym samym społeczność scentrali-

zowaną wokół powieści i autora. Nie opiera się to tylko na możliwości komentowania 

i odpowiadania na komentarze, ale na symbiotycznej relacji pomiędzy autorem 

a fanami.  

Osoby czytające, poza kupnem rozdziałów, mogą wspierać twórcę za pomocą 

napiwków, czy promować go w rankingu popularności. Doprowadza to do stanu, gdzie 

autor jest czczony niczym celebryta przez fanów używających określeń jak Dada 

(znaczący dosłownie „duży duży”), które jest dziecinnym określeniem na ojca lub 

wujka w języku chińskim. Nosi to zjawisko nazwę „produkcja na zlecenie” i zwraca 

ono uwagę na rolę fanów w procesie tworzenia powieści. 

Inny rodzaj wpływu, jaki czytelnicy mają na kształt powieści, to wpływ na fabułę. 

Część autorów decyduje się na ukończenie całej opowieści przed publikacją, jednak są 

też tacy, którzy czekają na sugestie fanów i uwzględniają je przy pisaniu kolejnych 

rozdziałów. Fani łączą się ze sobą za pomocą Internetu, dyskutują na forach o wraże-

niach, jakie wywarł na nich tekst, jak i o prawdopodobnym przebiegu akcji, a autor 

zmienia fabułę stosownie do tego.  

Fani mają więc twórczy wpływ na przebieg historii oraz na społeczność – grupę 

ludzi, z którą się utożsamiają. Autor dostaje natomiast atrakcyjniejsze wynagrodzenie 

finansowe. Doprowadza to do utworzenia się bliskich relacji między fanami a autorem 

[10]. 

5. Udział internautów w upowszechnianiu literatury chińskojęzycznej  

Rynek wydawniczy jest jednym z tzw. przemysłów kreatywnych, których rozwój 

i innowacyjność opiera się na kreatywności zatrudnionych w nim pracowników [11]. 

Publikacje wydawnictwa JJWXC upowszechniane są dzięki kreatywnym internautom. 

Zaakceptowane przez tą społeczność książki są dalej popularyzowane przez fanów – 

dokonują oni maszynowych tłumaczeń, tworzą fanowską fikcję, zgłaszają popyt na 

produkty na rynkach powiązanych. Ich zainteresowanie doprowadza do oficjalnych 

tłumaczeń popularnych tytułów oraz rozwoju rynku filmowego, na którym producenci 

tworzą animacje i seriale oparte na osiągających sukcesy nowelach. 

5.1. Maszynowe tłumaczenia oryginałów  

Fani, chcąc podzielić się opowiadaniami z osobami nie znającymi języka chińskiego, 

dokonują tłumaczeń maszynowych lub autorskich interesujących ich treści, najczęściej 

na język angielski.  

Systemy tłumaczenia maszynowego to aplikacje lub usługi online korzystające 

z technologii uczenia maszynowego w celu translacji dużych ilości tekstu z i do 

któregokolwiek z obsługiwanych języków. Usługa tłumaczy tekst „źródłowy” 

z jednego języka na inny język „docelowy” [12].  

Istnieją strony dedykowane autorskim tłumaczeniom – foxaholic.com, exiledre-

belsscanlations.com, novelupdates.com.  

(…) w sieci można znaleźć dosłownie wszystko, w tym przekłady książek 

popularnych, bardzo cenionych oraz mało znanych autorów. Większość tych 
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publikacji to tłumaczenia oficjalne, czyli takie, które powstały w wyniku 

współpracy wydawcy i twórcy dzieła z wybranymi tłumaczami i wydawnic-

twami zagranicznymi. Są jednak i te, które można określić po prostu jako nie-

oficjalne. Zwykle powstają z inicjatywy fana lub grupy fanów, którzy postanowili 

zakasać rękawy i samodzielnie stworzyć przekład np. nowego tytułu [13]. 

5.2. Tłumaczenia oficjalne  

Wydawnictwa rynkowe, zauważając rosnące zainteresowanie konkretną powieścią, 

podejmują działania na rzecz oficjalnego jej przetłumaczenia. Mogą zdecydować się 

w tym procesie na wykorzystanie fanowskich „słowników” – ogólnie przyjętych przez 

fanów norm tłumaczenia (np. nazw własnych) a nawet nawiaząć kontakt z osobami two-

rzącymi fanowskie tłumaczenia, zapraszając ich do bezpośredniej współpracy. Powsta-

jące oficjalne tłumaczenia mogą ulegać dalszym opracowaniom przez użytkowników, 

stymulując oficjalne wydawanie powieści w kolejnych językach. 

5.3. Fanowska fikcja  

Fani tworzą tzw. fanowską fikcję – opowiadania wykorzystujące postacie z książek 

oraz fanarty – twórczość artystyczną opartą na dziełach innych autorów (muzykę, 

grafiki, rysunki, komiksy i inne formy wizualne) publikowane na takich witrynach, jak: 

Twitter, Tumblr, Pinterest, YouTube czy Spotify.  

W zakresie fanowskiej fikcji najbardziej popularne strony internetowe, na których 

można ją znaleźć to np.: „Archive of Our Own”, „Commaful” oraz „Fanfiction.net.” 

Ich cechy to: 

• strona „Archive of Our Own” (AO3) – stworzona przez „The Organization for 

Transformative Works” (OTW) jest organizacją non-profit, założoną przez fanów 

w 2007 roku. Służy interesom fanów poprzez udostępnianie i ochronę historii twór-

czości fanowskiej i kultury fanowskiej w jej niezliczonych formach. Jak piszą 

twórcy: Wierzymy, że twórczość fanowska jest transformatywna i że twórczość trans-

formatywna jest słuszna. Do platformy należy ogromna i bardzo aktywna biblioteka 

opowiadań. Znajdują się w niej długie formy nowel o wyższej jakości niż na 

większości innych stron, cenzurowane w bardzo niewielkim stopniu. Przez wielu 

uznawana jest za najlepszą stronę do czytania fanowskiej fikcji dzięki swojemu intu-

icyjnemu systemowi wyszukiwania. Bardzo zaawansowana wyszukiwarka opowia-

dań pozwala bowiem na łatwe znalezienie pożądanych treści, w tym dokładne 

określenie poszukiwanego typu historii z filtrowaniem tagów, którymi czytelnik nie 

jest zainteresowany. Jest to o tyle istotne, że opowiadania umieszczane na AO3 mogą 

zawierać kontrowersyjne treści. Korzystanie ze strony wymaga jednak zarejestro-

wania możliwego jedynie po pozwoleniu na dołączenie uzyskanym od moderatorów 

serweru. Wadą strony jest brak systemu przesyłania wiadomości prywatnych oraz 

dość skomplikowane użytkowanie [14];  

• strona „Commaful” – platforma internetowa, na której pokolenie Instagrama dzieli 

się i odkrywa historie. Na stronie można znaleźć fanfiction, opowiadania, poezję 

i wiele więcej, a wszystko to w formacie książki z obrazkami. Commaful jest uży-

wane zarówno przez profesjonalnych pisarzy – w tym autorów bestsellerów czy 

scenarzystów – jak i twórców amatorów, którzy dopiero zaczynają [15]. Autorzy 

platformy piszą:  
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Jesteśmy małym zespołem z siedzibą w Kalifornii, USA, który stara się szerzyć 

naszą miłość do czytania, pisania i opowiadania historii. Mamy nadzieję, że 

historie i społeczność, którą znajdziesz na Commaful, zainspirują Cię tak, jak 

zainspirowały nas [15]. 

Strona oferuje bardzo dobry system czatu i narzędzia społecznościowe. Ma jednak 

relatywnie mniejszą bibliotekę treści. Innowacyjny format tworzenia opowiadań 

wymaga także czasu i konieczności przyzwyczajenia się [15];  

• strona „Fanfiction.net.” – prawdopodobnie największe na świecie archiwum fanfiction 

i forum, gdzie autorzy i czytelnicy fanfiction z całego świata spotykają się, aby 

dzielić się swoją pasją. Zawiera komunikatory (czaty) i dużą bibliotekę treści. Nie-

które fandomy są na niej bardziej popularne i aktywniejsze niż na AO3. Zawartość 

strony może być jednak jeszcze bardziej kontrowersyjna niż na innych platformach 

[16].  

5.4. Media a popularne wśród fanów publikacje 

Media, zauważając rosnące zainteresowanie konkretną powieścią, włączają się w ry-

nek, tworząc filmy oparte na popularnej historii. Niektóre z najbardziej znanych w ostat-

nich latach chińskich seriali telewizyjnych to adaptacje książek oryginalnie opublikowa-

nych na Jinjiang, np. „The Untamed”, „Empress in the Palace”, „Guardian” itp. [17].  

Do rynku animacji włączył się Netflix.  

Netflix to usługa przesyłania strumieniowego, dzięki której użytkownicy mogą 

korzystać z szerokiej oferty nagradzanych filmów, seriali, programów, anime 

oraz produkcji dokumentalnych za pośrednictwem tysięcy urządzeń połą-

czonych z internetem [18].  

„Heaven Official's Blessing” (chin. 天官赐福, chin. Tiān Guān Cì Fú) został 

pierwszą chińską animacją – donghua (chin. 动画), wydaną przez Netflix (najpierw ta 

seria odcinków trafiła na „Funimation” – serwis znany z dystrybucji japońskich ani-

macji – gdzie była także pierwszą opublikowaną chińską animacją) [19]. Seria powstała 

na podstawie noweli internetowej, oryginalnie opublikowanej na Jinjiang, pod tym sa-

mym tytułem. Wyprodukowana przez „Bilibili i Haoliners Animation League” zade-

biutowała z pierwszym sezonem 31 października 2020 roku. Ostatni odcinek wyemito-

wano 2 stycznia 2021 roku. Seria jest obecnie dostępna na Bilibili, YouTube, Netflix 

i Funimation, a prace nad drugim sezonem trwają. Aby zbliżyć większą liczbę osób do 

tej serii, „Funimation” wyprodukowało także oficjalny angielski dubbing [20]. 

Globalny przemysł animacji ewoluuje wraz z pojawieniem się dużej ilości nowych 

typów formatów z różnych państw. Donghua zyskuje więc coraz większe uznanie na 

arenie międzynarodowej, a promocja związana ze współpracą z Netflix wzmacnia ten 

proces. Chińska animacja powoli podbija nawet serca fanów anime – bardziej znanych 

japońskich animacji – przez co zdobywa zwolenników międzynarodowych [21].  
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5.5. Rynki powiązane 

Wraz z rozwojem rynku wydawniczego pojawiają się rynki powiązane [11] np. 

produkcja i sprzedaż tzw. gadżetów.  

Fani stali się cenioną, a nawet modelową grupą odbiorców – emocjonalnie 

zaangażowani, lojalni wobec marki, definiujący się przez kompulsywne prak-

tyki w rodzaju kolekcjonerstwa i zbieractwa, stanowią idealny rynek zbytu dla 

popkulturowych treści [22].  

Analiza wyników wyszukiwania w serwisie „Allegro” w Polsce wykazała, że po 

wprowadzeniu frazy heaven official's blessing (tytuł animacji używany przez Netflix) 

pojawia się zaledwie 17 gadżetów. Najbardziej powszechne okazały się tzw. standy 

(akrylowy obraz bohatera na podstawce), których pojawiło się aż 11. Ich cena była 

jednakowa – 69,90 zł. Resztę wyników stanowiły plakaty – 6, w cenie 13,90 zł. 

Natomiast fraza tian guan ci fu (zapis fonetyczny chińskiego tytułu) dała 91 wyników. 

Najbardziej popularne okazały się breloki – 62, ich cena wahała się od 79,10 do 50,10 zł, 

jak i standy – 23, za 59,90 zł. Wpisanie chińskiego tytułu „天官赐福” nie dawało 

żadnych wyników. Użycie popularnego w Internecie skrótu zapisu fonetycznego „tgcf” 

dało 6 wyników – tylko plakaty w cenie 13,90 zł.  

Inna nowelka tej samej autorki i starsza animacja, dała więcej wyników – grand-

master of demonic cultivation (angielski tytuł) – 269. Zdecydowanie zdominowały je 

plecaki w ilości 268 w cenie 259 zł. Anomalią okazał się 1 zestaw grafik z serii 

w cenie 127,99 zł. Fonetyczny zapis mo dao zu shi dał 106 wyników. Prym wiodły 

podkładki pod mysz w ilości 99, ich ceny wahały się od 117,12 do 57,40 zł. Popu-

larnością cieszyły się tzw. mystery boxy (prezent niespodzianka) – 5, a ich ceny 

wynosiły od 150 do 25 zł. Pojawiły się także poduszki – 2, od 50 do 45 zł, zestaw 

naklejek – 1 za 25 zł, długopis – 1 za 15 zł. Jak w przypadku „Heaven Official's 

Blessing” fraza „魔道祖师” nie dała wyników. Natomiast popularny internetowy skrót 

„mdzs'' – 22. Każdym wynikiem były podkładki pod mysz – 22, ich ceny wahały się 

od 100,66 do 90,56 zł. 

Najmniej popularna z trzech serii nowelka w żadnej formie nie dała wyników: „The 

Scum Villain's Self-Saving System” – 0, scumbag system – 0, ren zha fanpai zijiu 

xitong –  0, „人渣反派自救系统” – 0 i svsss – 0. 

Wyszukiwanie pseudonimu autorki – Mo Xiang Tong Xiu, także nie dało żadnych 

wyników: „mo xiang tong xiu” – 0, „mxtx” – 0. 

Jak zatem widać, w Polsce rynki powiązane nie są jeszcze w pełni rozwinięte. 

6. Podsumowanie  

Uważa się, że urządzenia elektroniczne wkrótce zastąpią nośniki papierowe, a książka 

w wersji klasycznej stanie się mało popularna. Opinię tę obala jednak obszerna lista 

wydawnictw, istniejących mimo rozwoju technologii komputerowej. Rosnąca popu-

larność różnych mediów elektronicznych powoduje jednak niepokój o przyszłość branży 

wydawniczej.  

Internet jest niewątpliwie kanałem komunikacji zbliżającym wydawnictwa i poten-

cjalnych konsumentów. Branża wsłuchuje się w głos odbiorców i chętnie publikuje 
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kolejne części powieści cieszących się zainteresowaniem. Śledzenie opinii czytelników 

umieszczanych na różnych platformach, np. w mediach społecznościowych, jest cennym 

źródłem informacji. Obserwacje takie przyczyniły się np. do powstania kolejnych części 

Harrego Pottera („Harry Potter” J.K. Rowling). Również fanowska fikcja ma wpływ na 

globalny rynek wydawniczy – np. „Pięćdziesiąt twarzy Greya” (E.L. James) znane było 

wcześniej w wersji elektronicznej jako fanowska fikcja powieść „Zmierzch” (S. Meyer) 

pod nazwą „Master of the Universe” (autora używającego pseudonimu Snowqueens 

Ice Dragon) [23]. 

Orginalnością witryny JJWXC jest nie tyle reagowanie na opinie po oficjalnym 

opublikowaniu powieści, co poprzedzający to wpływ użytkowników na fabułę jej ko-

lejnych rozdziałów. Jest to więc wyjątkowa szansa dla autorów amatorów na zdobycie 

czytelników, popularności i środków finansowych. Tego typu rozwiązanie nie było sto-

sowane poza rynkiem chińskim (na którym zapoczątkowała je w 2002 roku platforma 

powieści internetowych Qidian). Stopniowo jednak pojawiają się oferenci na świecie, 

którzy przejmują chińskie rozwiązania (przy czym wielu z nich jest wspieranych przez 

chińskie firmy, np. Xiaomi czy Tencet). Przykładem może być Amazon i jego Kindle 

Vella z lipca 2021 roku, którego model biznesowy i nowe gatunki bardzo przypominają 

swoich chińskich odpowiedników [24]. 

Wskazane rozwiązanie – ścisła współpraca z fanami skupionymi w sieci Internet – 

wydaje się sprzyjać publikacji książek znajdujących rzeczywiste zainteresowanie wśród 

czytelników, co jest szczególnie istotne przy malejącej cenie książek (trend globalny). 

Kooperacja ta przyczynia się zatem do ekonomicznej efektywności działalności wydaw-

niczej. Sprzyja także rozwojowi innych, związanych ściśle z danym wydaniem, aktyw-

ności gospodarczych w innych branżach kreatywnych (np. rynek filmowy czy tzw. 

fanartów). 

Popularyzacja tego typu rozwiązań jest zatem uzasadniona, a dzięki coraz większej 

cyfryzacji gospodarki i wzrostowi zaawansowania technologii informacyjno-teleko-

munikacyjnych możliwa w skali globalnej. Analiza sposobów wykorzystania kreatyw-

nych zasobów ludzkich, tak w branży wydawniczej, jak i innych przemysłach krea-

tywnych, wydaje się być także obiecującym obszarem badań naukowych wartym dalszej 

uwagi. 
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Rola społeczności internetowej w kształtowaniu rynku wydawniczego 

na przykładzie Miasta Literatury Jinjiang  
Streszczenie  

Globalny rynek wydawniczy ulega nieustannym przemianom. W coraz szerszym zakresie wykorzystuje 

narzędzia komunikacji cyfrowej w różnych aspektach swojej działalności. Celem pracy było scharaktery-

zowanie innowacyjnego rozwiązania stosowanego na rynku, a opierającego się na bezpośredniej współpracy 

ze społecznością internetową w procesach wydawniczych. W pracy omówiono specyfikę globalnego rynku 

wydawniczego, współczesne przemiany w branży oraz scharakteryzowano witrynę JJWXC. Na jej przy-

kładzie omówiono rolę internautów w upowszechnianiu literatury, w tym poprzez: maszynowe lub autorskie 

tłumaczenia oryginałów, tworzenie fanowskiej fikcji, udział w tłumaczeniach oficjalnych. Wskazane 

rozwiązanie – ścisła współpraca z fanami skupionymi w sieci Internet – wydaje się sprzyjać publikacji 

książek znajdujących rzeczywiste zainteresowanie wśród czytelników. Kooperacja ta przyczynia się zatem 

do ekonomicznej efektywności działalności wydawniczej. Wspomaga także rozwój innych, związanych 

ściśle z branżą wydawniczą aktywności gospodarczych (np. rynek tzw. fanartów). Popularyzacja tego typu 

rozwiązań jest zatem uzasadniona, a dzięki coraz większej cyfryzacji gospodarki i wzrostowi zaawanso-
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wania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych możliwa w skali globalnej. Analiza sposobów 

wykorzystania kreatywnych zasobów ludzkich, tak w branży wydawniczej, jak i innych przemysłach krea-

tywnych, wydaje się być także obiecującym obszarem badań naukowych wartym dalszej uwagi.  

Słowa kluczowe: sektor kreatywny, branża wydawnicza, internet, tłumaczenia, społeczności  

The role of online community in shaping the publishing market based  

on the example of Jinjiang Literature City 

Abstract  

The global publishing market is constantly transforming. It is increasingly using digital communication 

tools in various aspects of its activities. The aim of the paper was to characterise an innovative solution 

applied on the market and based on direct cooperation with the internet community in publishing processes. 

The paper discusses the specifics of the global publishing market, contemporary transformations in the in-

dustry and characterises the JJWXC website. On its example, the role of internet users in the dissemination 

of literature is discussed, including through machine or fan translations, creation of fan fiction, partici-

pation in official translations. The indicated solution – close cooperation with fans gathered on the internet – 

seems to be conducive to the publication of books that are of real interest to readers. This cooperation 

therefore contributes to the economic efficiency of the publishing activity. It also supports the development 

of other economic activities closely related to the publishing industry (e.g. the fanart market). Popula-

risation of this type of solution is therefore reasonable, and thanks to the increasing digitalisation of the 

economy and the growing sophistication of information and communication technologies, is possible on 

a global scale. The analysis of ways to use creative human resources, both in the publishing industry and in 

other creative industries, seems to be a promising area of scientific research worth further attention.  

Keywords: creative industries, publishing, internet, translation, communities 
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Bartłomiej Wojnowski1 

Motywacje, częstotliwość, recepcja. Pokolenie Z 

a użytkowanie polskich portali horyzontalnych  

1. Wprowadzenie  

Tematyka niniejszej pracy jest o tyle istotna we współczesnym dyskursie nauk 

społecznych, że nakreśla nie tylko elementy ogólnych preferencji szerokiego audyto-

rium mediów internetowych, ale w sposób szczególny opisuje częstotliwość i motywacje 

Pokolenia Z do użytkowania polskich portali horyzontalnych. Wybrana grupa badawcza 

z kolei stanowi relatywnie nowy obszar dyskursu naukowego, który powinien zostać 

zagospodarowany poprzez analizę m.in. medioznawczą. Ponadto na łamach niniejszej 

pracy znalazły się również elementy dotyczące recepcji wybranych marek medialnych, 

występujących na rynku krajowym, co dodatkowo otwiera przestrzeń do dalszych 

rozważań na temat mediów internetowych w życiu użytkowników młodego pokolenia.  

Wyżej wymienione czynniki były determinantami wyboru tematyki, a także wpłynęły 

na decyzję dotyczącą opracowania pytań, celów i hipotez badawczych oraz metodologii.  

2. Pokolenie Z w ujęciach definicyjnych 

Określenie Pokolenie Z nawiązuje do wcześniejszych generacji, które, jak zaznacza 

Barbara Grabiwoda, nie miały konkretnego osadzenia w dyskursie naukowym, a to za 

sprawą m.in. mediów stały się wyznacznikami danych grup. W związku z tym wy-

różnia się Pokolenie X, Pokolenie Y (inaczej zwane millenialsami) i omawiane w ramach 

niniejszej pracy Pokolenie Z. Według samej autorki, w polskich realiach wybór okre-

ślenia „Pokolenie Z” jest podyktowany większą rozpoznawalnością takiego nazewnic-

twa [1, s. 50], bowiem w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej funkcjonują 

również synonimy tego określenia, jednak z większą renomą w dyskursie publicznym 

tamtych regionów. 

Jean M. Twenge stwierdza, że w amerykańskim dyskursie w sposób bardziej holi-

styczny naturę tej grupy oddaje określenie „iGen”. Również tamtejsze media stwier-

dzają, że na doświadczenia życiowe omawianych odbiorców rzutował przede wszystkim 

powszechny dostęp do sieci oraz fenomen mobilności, tak więc przedrostek „i” jest 

najbardziej adekwatnym określeniem Pokolenia Z w USA. Taką tezę podziela m.in. 

„Advertising Age” [2, s. 15]. 

Większość pojęć stworzonych na potrzeby nazewnictwa omawianej grupy nawią-

zuje do ścisłego związku badanych z siecią, mediami elektronicznymi, postępem cywili-

zacyjnym, a także z istotnymi z punktu widzenia społeczeństwa wydarzeniami ostatnich 

trzech dekad. Innymi określeniami Pokolenia Z, choć cieszącymi się mniejszą rozpo-

znawalnością, są [2, s. 15-16]: 

• Digital Natives – pojęcie podkreślające kontakt grupy z siecią od wczesnych lat 

dziecięcych; 

 
1 bartek.wojnowski6@gmail.com, Department of Communication and Creative Business, NHL Stenden 

University of Applied Sciences, https://www.nhlstenden.com/en.  
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• Generation Like – określenie nawiązujące do reakcji polubień w mediach społecz-

nościowych; 

• iGeneration (często utożsamiane z „iGen” Twenge’a) – nazwa nawiązująca do 

popularnych wśród grupy produktów marki Apple; 

• Screeners – pochodzące od angielskiego określenia ekranu urządzeń teleinforma-

tycznych, z którym grupa ma kontakt od wczesnych lat dziecięcych; 

• Selfie Generation – nawiązujące do popularnej metody wykonywania fotografii; 

• Generation Next – popularyzowane i stosowane zamiennie z Pokoleniem Z przez 

Dana Tapscotta; 

• 9/11 Generation – popularne w USA określenie związane z atakiem na wieżowce 

Światowej Organizacji Handlu z 11 września 2001 roku, czyli wydarzenia, w którego 

cieniu wychowują się przedstawiciele omawianej grupy [3, s. 50];  

• Homelanders – pojęcie autorstwa Williama Straussa nawiązujące do okresu powsta-

wania rządowego Departamentu Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. 

Na potrzeby dalszych wniosków przyjęte zostało określenie „Pokolenie Z”, jednak 

równie problematyczną kwestią jest ustalenie konkretnych ram czasowych, które odpo-

wiadałyby narodzinom omawianej grupy. Badacze nie wyodrębnili jeszcze spójnej 

cezury, choć część interpretacji ma wiele punktów wspólnych. Tak też John Palfrey 

i Urs Gasser w kontekście tzw. Digital Natives przyjęli grupę urodzoną po roku 1980, 

Dan Tapscott – po 1998 roku, a Bruce Tulgan – po 1997 roku. Grabiwoda z kolei, 

podobnie, jak Twenge, przyjmuje lata 1995-2012 [1, s. 51]. Na potrzeby niniejszej 

pracy została przyjęta podobna cezura, jednak badana grupa obejmie lata 1995-2002 ze 

względu na relatywnie wymagający charakter treści omawianych portali horyzontalnych.  

Istotne z punktu widzenia omawianego problemu są również wydarzenia, które 

w pewnym stopniu ukształtowały preferencje medialne Pokolenia Z. Osoby urodzone 

po roku 1995 były świadkami dynamicznego rozwoju usług internetowych, a co za tym 

idzie – gospodarki sieciowej [1, s. 55]. Osoby te z większym zaufaniem podchodzą do 

produktów cyberprzestrzeni – w tym – portali horyzontalnych i dziennikarstwa 

internetowego. Znaczny wpływ na powyższy proces miała również postępująca 

globalizacja, która doprowadziła do zacierania się granic między produktami krajo-

wymi a zagranicznymi, co przełożyło się na większą egalitarność treści.  

Powyższe czynniki zaważyły także na stosunku Pokolenia Z do Internetu i mediów 

internetowych. Według badania IBRIS oraz Instytutu Badań Internetu i Mediów Spo-

łecznościowych z kwietnia 2021 roku, grupa między 18. a 29. życia, a więc audytorium 

obejmujące zarówno Pokolenie Z, jak i tzw. millenialsów, w znacznym stopniu czerpie 

informacje z mediów społecznościowych. Taką odpowiedź zadeklarowało 57,5% re-

spondentów. Portale, głównie portale horyzontalne, obejmowały z kolei 82,2% odpo-

wiedzi grupy 18-29 lat, co wskazuje na zarówno duże zainteresowanie omawianego 

audytorium tego typu mediami, jak i znaczące zaufanie pokładane w serwisach 

internetowych w kontekście funkcji informatywnej. W większym stopniu z podobnych 

witryn korzystają tylko respondenci w wieku 30-39 lat – 86,4% [3]. 

Równie istotnym aspektem jest typ urządzeń, z poziomu których omawiana grupa 

odbiera treści internetowe. Z badań przeprowadzonych przez zespół Gemius/PBI 

w roku 2017 wynika, że przedstawiciele Pokolenia Z najczęściej korzystają z kompu-

terów (84,41%), następnie ze smartfonów (71,54%) oraz z tabletów (13,42%). Co ciekawe, 
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ostatni typ urządzeń jest raczej domeną starszych roczników, jednak to Pokolenie Z 

figuruje w czołówce najbardziej mobilnych użytkowników Internetu [4]. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, Pokolenie Z można scharakteryzować 

kilkoma przymiotnikami, które odpowiadają także badaniom omawianym przez Jean 

M. Twenge. Są to wnioski dotyczące kwerend wśród młodzieży amerykańskiej, jednak 

znaczna część odpowiada również przedstawicielom Pokolenia Z w polskich realiach 

[2, s. 11]:  

• aktywni w Internecie; 

• kontaktujący się wirtualnie; 

• podkreślający idee równości, akceptacji i wolności słowa;  

• niezależni lub niezaangażowani na scenie politycznej. 

Jest to wyłącznie część zbioru cech Pokolenia Z, jednak w kontekście dalej oma-

wianych badań, powyższy zestaw pozwala na wstępne wyobrażenie tytułowej grupy. 

Najistotniejszym elementem z punktu widzenia późniejszych wyników jest aktywność 

Pokolenia Z w Internecie, afirmacja idei równości oraz wolności słowa, a także 

względnej niezależności lub braku deklarowanych sympatii partyjnych. Te obszary 

z kolei składają się na pewien obraz ogólnego stosunku Pokolenia Z do polskich portali 

horyzontalnych. 

3. Portale horyzontalne – wyjaśnienie istoty zjawiska 

Potoczne określenie „portal” jest często utożsamiane ze „stroną internetową” – i nie 

jest to zbieżność bezpodstawna. Historycznie „portal” (w domyśle „horyzontalny”) 

ograniczał się do obszernych katalogów skupiających tysiące linków do witryn zew-

nętrznych o zróżnicowanej tematyce, a samo określenie miało symbolizować rodzaj bramy 

do tych często niezorganizowanych jednorodnym systemem materiałów [5, s. 21]. 

Współcześnie jednak słownikowa definicja pojęcia portalu, jako witryny interneto-

wej o charakterze komercyjnym, udostępniającej indywidualnym użytkownikom różno-

rodne informacje i usługi [6] zwraca uwagę na dwie cechy, które przeanalizował m.in. 

Leszek Olszański. Po pierwsze, celem szeroko pojętego portalu (już w rozumieniu 

współczesnym, a więc odsyłającym do własnych materiałów) jest dostarczanie treści 

o funkcji informatywnej, co już sytuuje strony internetowe w segmencie mediów – 

jednakże nie o charakterze niezarobkowym. Drugą cechą, tak charakterystyczną dla 

dziennikarstwa internetowego, jest komercyjność, a więc nastawienie na zysk. Do 

podobnych wniosków doszedł również Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska 

Holding oraz współzałożyciel www.o2.pl: 

Rolą portali horyzontalnych jest, by Polakowi pokazywać pełen wachlarz 

opinii, perspektyw oraz mówić, co jest prawdą. To jest misja dziennikarzy, 

redaktora naczelnego, który tego wszystkiego pilnuje. Który swoim nazwiskiem 

gwarantuje, że to, co znajduje się w serwisie, jest rzetelną informacją [7]. 

Jednakże z punktu widzenia ekonomiki dyscypliny, dostarczanie ogólnych infor-

macji o przestrzeni publicznej ma ograniczone pole manewru w kontekście konkurencji 

z innymi kanałami, tak też środowisko wypracowało inny rodzaj serwisów – tzw. 

portale tematyczne lub inaczej wortale. Te też dostarczają użytkownikom konkretnej 

informacji w konkretnym obszarze zainteresowań. Według Olszańskiego powyższa 

zasada odzwierciedla podstawy natury portali tematycznych, wyraźnie odróżniając je 
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od portali horyzontalnych, a więc przekazujących szersze spektrum informacji o kraju 

i świecie [5, s. 30].  

Co istotne jednak, wortale nie są przedmiotem niniejszej pracy, jednak zasygna-

lizowanie owej typologii projektów internetowych w ujęciu dziennikarstwa online, 

wydaje się wartościowym dopełnieniem dyskursu o mediach w XXI wieku per se. 

4. Cele i hipotezy badawcze 

Celem niniejszej pracy jest próba zbadania częstotliwości oraz motywacji Poko-

lenia Z w kontekście użytkowania portali horyzontalnych, a także przybliżenie znajo-

mości wybranych marek medialnych oraz podstawowych różnic między preferowa-

nymi przez ogólne audytorium portalami horyzontalnymi, a najczęściej wybieranymi 

witrynami przez osoby urodzone między rokiem 1995 a 2002. Ostatnie dwa elementy 

badawcze są jednak wyłącznie tłem do szerszej dyskusji na temat motywacji i często-

tliwości użytkowania tego typu mediów przez Pokolenie Z. Co istotne, przedmiotem 

badań nie są zmiany w liniach programowych oraz strategie biznesowe omawianych 

portali. 

Główna hipoteza [H1] niniejszej pracy stanowi, iż przedstawiciele Pokolenia Z regu-

larnie stają się audytorium portali horyzontalnych, bazując głównie na informacyjnej 

funkcji mediów internetowych, przy jednoczesnym nacisku na rzetelność i wiarygodność 

publikowanych treści.  

Hipoteza poboczna [H2] z kolei stanowi, że internauci, którzy w trakcie przepro-

wadzania badań byli między 18. a 26. rokiem życia, odwiedzają witryny zarówno 

z czołówki najczęściej wybieranych witryn przez szerokie audytorium, jak i media, 

które nie pojawiają się w zestawieniach najczęściej użytkowanych stron informacyjno-

-publicystycznych. 

Co za tym idzie, kolejna hipoteza [H3] stanowi, iż przedstawiciele Pokolenia Z 

interesują się tzw. pure players, a więc portalami, które od początku swojej działal-

ności bazowały jedynie na medium internetowym bez odpowiednika np. w postaci 

drukowanej [8] czy internetowych wydań tytułów prasowych2. 

5. Metodologia badań  

Niniejsza praca opiera się na danych z trzech badań własnych. W każdym badaniu 

grupa badawcza obejmowała osoby, które urodziły się w latach 1995-2002, a więc 

w czasie badania były pomiędzy 18. a 26. rokiem życia. Taka cezura wiekowa wynika 

m.in. z zaproponowanych przez Jean M. Twenge oraz Barbarę Grabiwodę [2, 1] ram 

definiujących Pokolenie Z. Ponadto, ze względu na relatywnie wymagający charakter 

treści publikowanych na łamach polskich portali horyzontalnych (tematy społeczne, 

polityczne, ekonomiczne etc.), do badania włączono wyłącznie osoby pełnoletnie.  

Pierwsze badanie [R1], które odbyło się między 20 a 30 kwietnia 2021 roku, zosta-

ło oparte na kwestionariuszu ankiety, wypełnionego drogą internetową poprzez Formu-

larze Google, przez 100 osób. Kwestionariusz obejmował takie obszary badawcze, jak 

demografia respondentów, upolitycznienie treści portali horyzontalnych, narracja 

ideologiczna treści portali horyzontalnych, przystępność języka redagowanych treści, 

profesjonalizacja portali horyzontalnych i znajomość polskich portali horyzontalnych, 

 
2 Pojęcie pure players w polskim dyskursie medioznawczym zaproponowała Katarzyna Gajlewicz-Korab, 

odnosząc się do projektów internetowych we francuskim systemie medialnym.  
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z czego na potrzeby niniejszej pracy przytoczono wnioski wyłącznie z ostatniego 

obszaru. Kwestionariusz składał się z 7 pytań o charakterze zamkniętym, bazujących 

na 4-, 5- lub 6-stopniowej skali odpowiedzi. Analiza danych została wykonana przy 

użyciu automatycznie generowanych wykresów Formularzy Google.  

Drugie badanie [R2], które odbyło się między 28 października a 9 listopada 2021 roku, 

również zostało oparte na kwestionariuszu ankiety. Także w tym przypadku kontakt 

z respondentami odbywał się drogą internetową, a sam proces wypełniania – z poziomu 

Formularzy Google. Kwestionariusz obejmował m.in. demografię grupy badawczej, 

częstotliwość odwiedzin polskich portali horyzontalnych, popularność portali horyzon-

talnych oraz motywacje do użytkowania portali horyzontalnych. Ankieta składała się 

z aż 26 pytań zamkniętych (z 5- i 7-stopniową skalą Likerta [9]), jednak znaczna część 

obejmowała obszary, które nie są przedmiotem niniejszej pracy. Co istotne pierwsze 

pytanie było tzw. pytaniem filtrującym, które miało na celu umożliwienie dostępu do 

kolejnych segmentów tylko respondentom spełniającym warunek bycia użytkowni-

kiem portali horyzontalnych (Czy odwiedzasz strony z newsami i publicystyką?). Tym 

samym spośród 253 respondentów przeanalizowano odpowiedzi 217 przy użyciu 

programu SPSS IBM.  

Trzecie badanie [R3], które odbyło się między 1 a 11 listopada 2021 roku, zostało 

oparte na wywiadach indywidualnych z sześcioma przedstawicielami grupy badawczej 

[10]. Obszar badawczy był zbliżony do tematyki zawartej w kwestionariuszu, który był 

wypełniany między 28 października a 9 listopada 2021 roku, a bazę wywiadów stanowił 

tzw. interview guide3, podzielony na 12 segmentów tematycznych skupionych m.in. na 

motywacjach i częstotliwości odbioru treści portali horyzontalnych, a także najczęściej 

odwiedzanych witryn na polskim rynku medialnym.  

Literaturą bazową wszystkich trzech badań były zarówno opracowania medio-

znawcze, socjologiczne, jak również źródła zaliczane do dyscypliny nauk o zarządzaniu 

i jakości. 

Jednym z najbardziej pomocnych źródeł, szczególnie w procesie wyodrębniania 

grupy badawczej, była praca Barbary Grabiwody z roku 2018 pt. „E-konsumenci jutra. 

Pokolenie Z i technologie mobilne”, obejmująca szerokie spektrum poznawcze na 

temat najmłodszych użytkowników sieci w kontekście preferencji zakupowych oraz 

użytkowania mediów elektronicznych.  

W kontekście definiowania Pokolenia Z pomocne było opracowanie Jean M. Twenge, 

które w 2019 roku ukazało się w Polsce pt. „iGen: dlaczego dzieciaki dorastające 

w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie 

nieprzygotowane do dorosłości* i co to oznacza dla nas wszystkich”. Ta pozycja była 

na tyle strategicznym punktem badań, że nakreśliła szereg czynników, które w sposób 

bezpośredni wpłynęły na decyzję o wyborze cezury wiekowej dla grupy badawczej.  

Ogólny obszar badawczy, którym są polskie portale horyzontalne, wymagał ele-

mentarnego spojrzenia na składniki definicyjne tego typu witryn. Aby w sposób przy-

stępny i pełny przedstawić pojęcie portali horyzontalnych, w niniejszej pracy pojawiły 

się odniesienia do rozważań Leszka Olszańskiego, który w 2006 roku opublikował 

jedno z pierwszych tak wartościowych źródeł, w kolejnych latach stanowiących podstawę 

analizy specjalności dziennikarstwa internetowego. Książka pt. „Dziennikarstwo inter-

 
3 Zestaw pytań nakierowujący rozmowę na temat badania podczas wywiadu [6]. 
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netowe” pomogła w nakreśleniu zarówno historycznego, jak i współczesnego kontekstu 

istoty portali horyzontalnych.  

Charakter badawczy niniejszej pracy wymagał również przytoczenia podstawowych 

danych dotyczących popularności portali horyzontalnych wśród szerokiego audytorium 

tego typu mediów, co stanowi podstawę zestawienia ogólnych preferencji użytkowni-

ków sieci z konkretnymi potrzebami internautów z Pokolenia Z. W tym celu autor 

posłużył się analizami Mediapanel, cytowanymi przez wortal Wirtualnemedia.pl. 

Ponadto, witryna ta posłużyła również do analizy źródeł dodatkowych, które dały szerszy 

kontekst w procesie definiowania pojęć związanych z portalami horyzontalnymi.  

6. Popularność i znajomość portali horyzontalnych w ujęciu ogólnym 

i ujęciu Pokolenia Z 

Portale horyzontalne w polskim systemie medialnym są obszarem relatywnie 

nowym w dyskursie medioznawczym, a szerzej – dyskursie nauk społecznych. Historia 

tego typu projektów rozpoczęła się wraz z upowszechnieniem szerokiego dostępu do 

sieci internetowej w Polsce, a jednym z pierwszych z nich był portal Wirtualna Polska 

dostępny jest pod adresem: www.wp.pl. Po debiucie projektu Leszka Bogdanowicza, 

Marka Borzestowskiego, Jacka Kawalca i Damiana Woźniaka z Politechniki Gdańskiej 

w marcu 1995 roku na rynku (w 1996 roku) pojawił się www.onet.pl, jako 

przedsięwzięcie spółki Optimus S.A. (do 1997 roku działający pod nazwą „OptimusNet”, 

która została zastąpiona przez „Onet”, a wraz z tą decyzją serwis rozwijał się już 

w kształcie portalu informacyjnego). Dokładnie 2 lata po uruchomieniu serwisu Onet 

w polskiej sieci pojawiła się Interia, a w roku 2000 za sprawą ewolucji cyfrowego 

wydania „Gazety Wyborczej” – Gazeta.pl, będąca obecnie samodzielnym serwisem.  

Rzut historyczny na wyżej wymienione tytuły jest o tyle istotny, że również na 

przełomie lat 2021-2022 zajmują one czołowe miejsca w zestawieniach najczęściej 

odwiedzanych portali horyzontalnych w kraju. Również wcześniej cytowany Jacek 

Świderski z Wirtualna Polska Holding zwrócił uwagę na fakt, iż podobne projekty 

zajmują szczególne miejsce w polskim systemie medialnym (powołując się również na 

www.o2.pl): 

Polska jest ewenementem na skalę światową, bo jest u nas aż pięć portali 

horyzontalnych. Nie znam drugiego takiego kraju. A Polska wykarmiła aż pięć 

portali, co tylko pokazuje, jak chętnie Polacy korzystają z takiej usługi. A tu 

podstawą jest dostarczanie wiarygodnej, sprawdzonej informacji o tym, co 

dzieje się na świecie [7]. 

Badania Medianapel cytowane przez wortal Wirtualnemedia.pl z grudnia 2021 roku 

potwierdzają tezę Świderskiego. Najczęściej otwieranym serwisem w Polsce jest Onet 

z relatywnie niewielką przewagą nad WP. Trzecie miejsce z kolei (już z wyraźną 

różnicą między większymi konkurentami) przypada portalowi www.gazeta.pl, a kolej-

ne – Interia. 

Pierwsza czwórka najczęściej odwiedzanych portali horyzontalnych była również 

podstawą badania R1. Grupa 100 respondentów między 18 a 26 rokiem życia w dużym 

stopniu potwierdziła ogólne nastroje rynkowe względem tego typu serwisów. 
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Tabela 1. Najczęściej odwiedzane strony główne portali horyzontalnych (pierwsza piątka) 

Marka Liczba realnych użytkowników Zasięg 

www.onet.pl 13 508 208 45,45% 

www.wp.pl 13 181 130 44,35% 

www.gazeta.pl 6 605 550 22,23% 

www.interia.pl 5 083 236 17,10% 

www.o2.pl 2 111 184 7,10% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]. 

Spośród respondentów 10% deklaruje, że zna i czyta regularnie treści na łamach portalu 

WP; 65% zna zarówno samą witrynę, jak i materiały na niej umieszczone, ale czyta je 

sporadycznie; 25% respondentów nie zna charakteru i materiałów z tego portalu.  

Wyższy odsetek deklarowanej znajomości i regularnej lektury materiałów ma Onet 

(16% respondentów). Mniej niż w przypadku WP Onet notuje z kolei respondentów, 

którzy deklarują znajomość treści i sporadyczną lekturę na poziomie 59%. W przy-

padku obu portali równy jest wskaźnik respondentów, którzy nie znają treści badanych 

serwisów – 25%.  

Najniższy spośród wszystkich czterech badanych portali odsetek respondentów, 

którzy deklarują znajomość i regularną lekturę treści przypada Interii – tylko 2%. 

Badani, którzy wskazali, że znają i czytają sporadycznie materiały na www.interia.pl 

odpowiadają liczbie respondentów, deklarujących identyczną odpowiedź w przypadku 

Onet – 59%. Na nieznajomość treści w ramach portalu Interia wskazuje 39% badanych – 

jest to drugi najwyższy wynik zaraz po Gazeta.pl.  

Portal Gazeta.pl zna i czyta regularnie 7% respondentów, co jest drugim naj-

niższym wynikiem w całym zestawieniu. Na jego znajomość i sporadyczną lekturę 

wskazuje 37% respondentów, co jest z kolei najniższym odsetkiem wśród wszystkich 

badanych serwisów. Portal ten ma również najwyższy wskaźnik całkowitej nieznajo-

mości portalu wśród respondentów rzędu 56%. 

 

Wykres 1. Najczęściej odwiedzane strony główne portali horyzontalnych (pierwsza piątka). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R1 
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Wyżej przedstawione wnioski z badania R1 opierają się na znacznie ograniczonej 

próbie portali, względem których odnosili się sami respondenci. Badanie R2 z kolei 

obejmowało o wiele większe spektrum witryn do wyboru w przypadku pytania Które 

strony publikujące newsy i publicystykę odwiedzasz najczęściej? Ponadto, autor badania 

umożliwił także zaproponowanie innych witryn, które znalazły się w gotowym zesta-

wie (ten wariant z kolei był w niszy odpowiedzi). Co istotne, pytanie miało charakter 

wielokrotnego wyboru. 

 Najczęściej wybieranym portalem horyzontalnym przez respondentów z Pokolenia 

Z był Onet (145 odpowiedzi) ze wskaźnikiem 66,80%. Drugie miejsce zajął z kolei 

WP (47% i 102 odpowiedzi), a kolejne – Wyborcza.pl (37,8% i 82 odpowiedzi). Ten 

przypadek z kolei otwiera przestrzeń do dyskusji o preferencjach Pokolenia Z wzglę-

dem zarówno wcześniej wymienionych pure players, jak i internetowych wydań 

mediów pierwotnie tradycyjnych.  

Na czwartym miejscu pojawił się z kolei portal OKO.press, który z jednej strony 

można zaliczyć do mediów zbliżonych m.in. do Onet ze względu na działalność 

medialną odbywającą się wyłącznie w sieci, jednak z drugiej – ten projekt opiera się na 

własności fundacyjnej (oficjalnym właścicielem jest Fundacja Ośrodek Kontroli Oby-

watelskiej OKO), co wskazuje na społeczny charakter medium non-profit [13, s. 235]. 

Ten fakt z kolei zbiega się z opiniami respondentów, deklarowanymi podczas wywia-

dów indywidualnych R3, którzy zwracali uwagę na istotę niezależności portali hory-

zontalnych. 

Na kolejnym miejscu, z odestkiem 26,7% (58 odpowiedzi), pojawił się Newsweek.pl, 

co zbiega się z tezą, iż Pokolenie Z interesuje się także internetowymi wydaniami 

mediów tradycyjnych (podobnie jak w przypadku Wyborcza.pl). 

Kolejno na szóstym i siódmym miejscu pojawiły się Interia (24% i 52 odpowiedzi) 

oraz Gazeta.pl (20,3% i 44 odpowiedzi), co już na tym etapie wskazuje, iż preferencje 

Pokolenia Z tylko w pewnym stopniu odpowiadają ogólnym nastrojom rynkowym. 

 

Wykres 2. Najczęściej odwiedzane portale horyzontalne przez respondentów z Pokolenia Z  

(pierwsza siódemka). Źródło: opracowanie własne na podstawie R2 



 

Bartłomiej Wojnowski 
 

72 

 

Wartościowym uzupełnieniem wyników z badań ilościowych są również deklaracje 
z wywiadów indywidualnych R3. W tabeli 2 zawarto najważniejsze cytaty obej-
mujące ten obszar badawczy. Co istotne, jednoznaczne odpowiedzi padły w przypadku 
pięciu z sześciu respondentów.  

Tabela 3. Najczęściej odwiedzane portale horyzontalne przez Pokolenie Z (wybrane cytaty) 

Numer 
wywiadu 

Data 
wywiadu 

Opis demograficzny 
respondenta 

Cytat 

Wywiad 1 01.11.2021 24-letnia studentka 
Uniwersytetu 

Warszawskiego 

Najczęściej odwiedzam www.onet.pl, 
czasami www.wp.pl oraz strony linkujące 
swoje treści (np. poprzez social media). 

Wywiad 2 02.11.2021 22-letni student 
Uniwersytetu 

Warszawskiego 

Szukam newsów i publicystyki w ramach 
witryn, które już otwieram – np. na 

www.onet.pl lub www.oko.press, ale już 
nie na www.gazeta.pl. 

Wywiad 4 08.11.2021 25-letnia 
doktorantka 

Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Korzystam z www.polsatnews.pl, 
a w celach humorystycznych odwiedzam 

witryny mediów publicznych – 
www.tvpinfo.pl. Sama z siebie nie 

otwieram typowych portali horyzontal-
nych – raczej, kiedy ktoś ze znajomych mi 

je poleci. 

Wywiad 5 09.11.2021 26-letni doktorant 
Uniwersytetu 

Warszawskiego 

Regularnie odwiedzam www.onet.pl.  

Wywiad 6 11.11.2021 21-letnia specjalistka 
ds. social media 

Najczęściej odwiedzam www.wyborcza.pl, 
www.onet.pl i www.wp.pl. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R3. 

7. Częstotliwość użytkowania portali horyzontalnych przez 

przedstawicieli Pokolenia Z 

Częstotliwość użytkowania portali horyzontalnych w kontekście Pokolenia Z była 
przedmiotem badania R2 w pytaniu jednokrotnego wyboru Jak często odwiedzasz 
strony z newsami i publicystyką? 

Zdecydowana większość, bo aż 62,2% respondentów z Pokolenia Z deklarowało, iż 
użytkuje portale horyzontalne kilka razy w tygodniu, 18,9% – raz w tygodniu, 12% – 
2 lub 3 razy w miesiącu, 3,7% – raz w miesiącu, a 3,2% – wyłącznie kilka razy w roku. 

Tym samym można stwierdzić, że większość respondentów uczestnicząca w bada-
niu R2, jest regularnymi użytkownikami krajowych portali horyzontalnych, co wskazuje 
na realne zainteresowanie młodych internautów tego typu mediami.  

8. Motywacje Pokolenia Z do korzystania z portali horyzontalnych  

Motywacje do użytkowania portali horyzontalnych przez Pokolenie Z było przed-
miotem zarówno badania R2, jak i R3. W pierwszej kolejności jednak niezbędne jest 
przedstawienie teoretycznej strony zagadnienia. 

Paweł Izdebski co prawda odnosi się w swoich rozważaniach jednakowo do procesu 
użytkowania sieci oraz użytkowania gier komputerowych, jednak zwraca uwagę na 
wartościową typologię również w kontekście korzystania z portali horyzontalnych. 
Autor przedstawia m.in. trzy teorie ogólne, tj. teorię użytkowania i gratyfikacji, teorię 
przepływu oraz teorię autodeterminacji [14].  
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Wykres 3. Częstotliwość użytkowania portali horyzontalnych przez Pokolenie Z.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie R2 

Pierwsza ściśle nawiązuje do ogólnych funkcji mediów, które zaproponował Denis 
McQuail, tj. informacyjnej (m.in. dostarczanie informacji), korelacyjnej (m.in. wyja-
śnianie, interpretowanie i wyjaśnianie informacji), ciągłości (m.in. wyrażanie dominu-
jącej kultury oraz formowanie, a także podtrzymywanie wspólnoty wartości), rozryw-
kowej (m.in. redukcja napięcia społecznego) i mobilizacyjnej (wspieranie w imię 
celów społecznych) [13, s. 111-113]. 

Tym samym teoria użytkowania i gratyfikacji obejmuje obszar nie tylko chęci 
zdobycia informacji (która jest gratyfikacją samą w sobie), ale także zrelaksowania się, 
spędzenia wolnego czasu, czy rozwoju.  

Teoria przepływu z kolei została zaczerpnięta przez Izdebskiego od Csíkszentmihályi 
[15], który stanowił, że jednostka jest w stanie zaznać szczęścia i satysfakcji, opanowu-
jąc umiejętność kontroli nad stanami wewnętrznymi. Ten schemat z kolei wykorzystali 
Don Hoffman i Thomas Novak [16] podczas analizy motywacji użytkowników sieci. 
Cytowani przez Izdebskiego autorzy stwierdzają, że tytułowy przepływ, jako stan 
pojawia się także w procesie poszukiwania informacji. Ten z kolei ma się składać na 
ciąg sekwencji zadawania pytań i odnajdywania na nie odpowiedzi, co już samo w sobie 
może być – według badawczy – źródłem satysfakcji. Ten wątek również pojawia się 
w wypowiedziach z badania R3.  

Teoria autodeterminacji z kolei mówi o potrzebie większości ludzi do ciągłego 

rozwoju, który ma być napędzany czynnikami wewnętrznymi. W pewnym stopniu taki 

schemat nawiązuje do wcześniejszej teorii przepływu, ale interesującym elementem 

tego obszaru jest bezpośrednie zwrócenie uwagi na autonomiczną potrzebę doskona-

lenia – a w przypadku odbioru treści portali horyzontalnych – pogłębienia swojej 

dotychczasowej wiedzy na danych temat. Ten motyw również pojawia się w wywia-

dach indywidualnych z R3.  
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Motywacji użytkowników portali horyzontalnych w badaniu R2 bezpośrednio 

dotyczyło pytanie oparte na 7-stopniowej skali Likerta, sformułowane w sposób nastę-

pujący: Dlaczego odwiedzasz strony publikujące newsy i publicystykę? Warianty od-

powiedzi nawiązywały do wcześniej przedstawionych funkcji mediów według Daniela 

McQuaila, ale jednocześnie były ściśle związane ze specyfiką portali horyzontalnych.  

Za najistotniejszą potrzebę użytkowania portali horyzontalnych respondenci uznawali 

motywację dotyczącą zdobycia informacji. Ten wariant odpowiedzi notował najwięk-

szą liczbę deklaracji opisywanych przez 7 (75 odpowiedzi), a także charakteryzował 

się znacznym nasileniem odpowiedzi 6 (35 odpowiedzi).  

Chęć wyrobienia własnej opinii na dany temat był wariantem w drugiej kolejności 

ocenianym najwyżej (47 wyborów skali 7, 35 – 6 oraz 34 – 5). Na trzecim miejscu 

znalazła się motywacja potwierdzenia własnej opinii (25 wyborów wariantu 7, 37 – 6 

oraz 31 – 5). Co ważne w przypadku tej motywacji notowano także najwyższy wskaźnik 

oceny 3 (48 deklaracji). 

Wyraźne załamanie natężenia pierwszych trzech (najwyższych) ocen następuje 

w przypadku motywacji rozrywkowych (7 – 17 deklaracji, 6 – 31, 5 – 32), z jedno-

czesnym naciskiem na niskie noty (zarówno 3, jak i 4 – 42 deklaracje, 2 – 34 oraz 1 – 19).  

Jeszcze większe natężenie niższych ocen zaobserwowano w przypadku chęci korzy-

stania z portali horyzontalnych ze względu na poznanie czyjejś opinii. W tym przy-

padku wyłącznie 24 deklaracje padły na ocenę 7, 20 na 6, 32 na 5, 40 na 4, 38 na 3, 33 

na 2 i 30 na 1.  

Naturalnym uzupełnieniem wniosków płynących z badania R2 są wypowiedzi 

pochodzące z wywiadów indywidualnych R3. W tym przypadku jednak moderator 

rozmów skupił się nie tylko na motywacjach bazujących na podstawowych funkcjach 

mediów według McQuaila, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na czynniki niemate-

rialne, wpływające na chęć użytkowania portali horyzontalnych.  

Tym samym podczas analizy sześciu wywiadów indywidualnych, najczęściej poja-

wiającymi się motywacjami do korzystania z portali horyzontalnych – a konkretnie 

odbioru treści publikowanych na łamach tego typu witryn – były: 

1. jakość treści – cecha obejmująca takie obszary, jak m.in. pozycjonowanie SEO, 

UX oraz poprawność językową; na ten obszar zwracają uwagę wszyscy uczest-

nicy badania R3. 

2. wiarygodność – wskazywana przez respondentów w kontekście sprawdzonych 

źródeł i popartych analizami treści portali horyzontalnych; na ten obszar zawraca 

uwagę czterech na sześciu respondentów. 

3. rzetelność – wskazywana przez respondentów najczęściej w parze z wiarygod-

nością oraz odnosząca się zarówno do poparcia publikacji konkretnymi źródłami, 

jak i zwracająca uwagę na poprawność językową treści; na ten obszar zwraca 

uwagę trzech na sześciu respondentów.  

Z punktu widzenia motywacji nawiązujących do poszczególnych funkcji uczestnicy 

badania R3 zwracali uwagę przede wszystkim na funkcję informacyjną, a także chęć 

pogłębienia własnej wiedzy na dany temat. W tabeli 3 zaprezentowano najważniejsze 

cytaty z tego obszaru badawczego. Co istotne, pięciu na sześciu respondentów zadekla-

rowało jednoznaczną opinię na ten temat.  
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Wykres 4. Motywacje Pokolenia Z do użytkowania portali horyzontalnych.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie R2 

Tabela 3. Najczęściej odwiedzane strony główne portali horyzontalnych (pierwsza piątka) 

Numer 

wywiadu 

Data 

wywiadu 

Opis 

demograficzny 

respondenta 

Cytat 

Wywiad 1. 01.11.2021 24-letnia 

studentka 

Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Szukam treści newsowych i publicystyki, kiedy 

nudzę się w pracy. Ogólnie szukam newsów 

i publicystyki, kiedy mam konkretny cel – np. 

gdy usłyszę o jakimś wydarzeniu i chcę 

zgłębić temat. 

Wywiad 3. 03.11.2021 23-letni student 

Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

Jestem odbiorcą portali informacyjnych, kiedy 

się nudzę, ale bardzo wpływa na mnie 

potrzeba informacyjna.  

Wywiad 4. 08.11.2021 25-letnia 

doktorantka 

Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

Szukam newsów i publicystyki w celach 

rozrywkowych, ale także w momencie, gdy 

dany temat społeczny mnie na tyle 

zainteresuje, aby samodzielnie go zgłębić 

Wywiad 5. 09.11.2021 26-letni 

doktorant 

Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Szukam newsów i publicystyki wtedy, kiedy 

coś mnie zainteresuje i chcę zgłębić temat.  

Wywiad 6. 11.11.2021 21-letnia 

specjalistka ds. 

social media. 

Szukam newsów i publicystyki, aby być na 

bieżąco, aby rozmawiać z innymi ludźmi oraz 

z ciekawości. Najczęściej szukam newsów 

i publicystyki z nudów – aby zabić czas.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie R3. 
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9. Podsumowanie  

Powyższa analiza motywacji i częstotliwości użytkowania, a także znajomości 

poszczególnych marek medialnych, działających w segmencie portali horyzontalnych 

wskazuje na potwierdzenie hipotezy głównej [H1]. Respondenci z Pokolenia Z, którzy 

uczestniczyli w trzech badaniach, potwierdzają, iż aktywnie korzystają z tego typu 

mediów internetowych, głównie ze względu na zdobycie informacji na dany temat lub 

pogłębienie swojej wiedzy w określonym zakresie. Ponadto, szczególnie deklaracje 

z badania R3 pokazują, iż przedstawiciele Pokolenia Z w głównej mierze biorą pod 

uwagę wiarygodność oraz rzetelności treści, choć wszyscy respondenci zwracają również 

uwagę na jakość publikacji. 

Równolegle, analiza wyników wszystkich trzech badań wskazuje na znaczne zain-

teresowanie przepytanych przedstawicieli Pokolenia Z jednakowo portalami horyzon-

talnymi ze ścisłej czołówki zestawień ogólnych (głównie Onet oraz WP), ale także 

internetowymi wydaniami prasy (Wyborcza.pl) oraz niezależnymi projektami dzienni-

karskimi, które można zaliczyć do mediów społecznych (OKO.press) [H3]. Tym samym 

preferencje Pokolenia Z w pewnym stopniu wpisują się w ogólne nastroje rynkowe, ale 

z drugiej strony obejmują spektrum mediów, które nie pojawiają się w zestawieniach 

najczęściej odwiedzanych witryn informacyjno-publicystycznych [H2]. 

Potwierdzone hipotezy badawcze otwierają więc przestrzeń do dyskusji o przy-

szłości Pokolenia Z w polskim systemie medialnym – głównie w aspekcie dalszego 

rozwoju mediów internetowych, które są w stanie jeszcze bardziej pozycjonować 

swoje treści, z myślą o większym zaangażowaniu odbiorców między 18. a 26. rokiem 

życia. Ten aspekt jednak wymaga oddzielnych badań lecz istotna jest sygnalizacja 

owego problemu i niezaprzeczalnej potrzeby aktywnej analizy młodego audytorium.  
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Motywacje, częstotliwość, recepcja. Pokolenie Z a użytkowanie polskich portali 

horyzontalnych  

Streszczenie  

Główną przesłanką do badania motywacji oraz częstotliwości użytkowania portali horyzontalnych przez 

Pokolenie Z, a także znajomości poszczególnych marek medialnych w tym segmencie przez grupę badaw-

czą była chęć zagospodarowania relatywnie nowego obszaru w polskim dyskursie medioznawczym – 

a szerzej, dyskursie nauk społecznych. Próba analizy tytułowej problematyki opierała się na wynikach trzech 

badań własnych (dwóch kwestionariuszy ankiety oraz sześciu wywiadów indywidualnych). Zestawienie 

metod ilościowych z metodą jakościową pozwoliło na opracowanie podstawowych założeń preferencyj-

nych badanej grupy w kontekście odbioru treści portali horyzontalnych, a także stopnia rozpoznawalności 

zarówno największych witryn, jak i mniej znanych serwisów. Głównym wnioskiem wynikającym z analizy 

jest fakt, iż Pokolenie Z stało się aktywnym audytorium portali horyzontalnych, motywowanym przede 

wszystkim chęcią zdobycia jakościowej, wiarygodnej i rzetelnej informacji. Tym samym potwierdzone 

hipotezy otwierają przestrzeń do dalszych badań nad młodymi użytkownikami mediów internetowych – 

zarówno w kontekście stricte naukowym, jak i biznesowym.  

Słowa kluczowe: polski system medialny, portale horyzontalne, Pokolenie Z, zarządzanie mediami 

Motivations, frequency, reception. Generation Z and the use of Polish horizontal 

portals  

Abstract 

The main premise behind the study on the motivation and frequency of using the horizontal portals by 

Generation Z, as well as the knowledge of individual media brands in this segment by the research group, 

was the intention to develop a relatively new area in the Polish discourse of media studies – and more 

broadly, the discourse of social sciences. The attempt to analyze this issue was based on the results of three 

studies (two survey questionnaires and six individual interviews). The juxtaposition of quantitative and 

qualitative methods made it possible to develop the basic preference assumptions of the surveyed group in 

the context of the reception of content of horizontal portals, as well as the degree of recognition of both the 

largest sites and lesser-known projects of the segment. The main conclusion from the analysis is that 

Generation Z has become an active audience of horizontal portals, motivated primarily by the desire to 

obtain qualitative, reliable, and trustworthy information. Thus, the confirmed hypotheses open space for 

further research on young users of online media – both in strictly scientific and business contexts.  

Keywords: Polish media system, horizontal portals, Generation Z, media management 
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Zarządzanie w sytuacji kryzysu wizerunkowego 

na przykładzie Teatru „Bagatela” w Krakowie 

1. Wstęp 

We współczesnym świecie umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysu wizerun-

kowego jest rzeczą nieodzowną. Dotyczy ona również świata polityki nierozerwalnie 

związanego z mediami, zwłaszcza w dobie mediatyzacji, gdzie: 

Wiedza o polityce pochodzi w coraz większym stopniu z mediów, a nie 

z osobistego doświadczenia obywatela. W ten sposób doszło do mediatyzacji: 

„procesu pośrednictwa mediów w poznawaniu świata; wpływania przez media 

na postrzeganie przez człowieka rzeczywistości niedostępnej bezpośrednio 

doświadczeniu wraz z konsekwencjami takiego pośrednictwa: kształtowania 

obrazu całej rzeczywistości społecznej, a nawet kompleksowych obrazów pod 

wpływem konstrukcji medialnych [1]. 

Kryzys wizerunkowy jest nierozłączny z utratą zaufania – instytucji lub osoby [2], 

a co za tym idzie z reputacją i wizerunkiem. Te budowane niejednokrotnie przez wiele 

lat, mogą się zawalić w jednej chwili. 

Sytuacja kryzysowa, związana z molestowaniem seksualnym kobiet w krakowskim 

Teatrze „Bagatela”, wybuchła nagle 6 listopada 2019 roku. Do tego doszły informacje 

o mobbingu. Wiadomość podał portal krakow.naszemiasto.pl [3]. Dziewięć kobiet 

oskarżyło dyrektora Teatru „Bagatela” Jacka S. o czynności niezgodne z prawem. Sam 

zainteresowany wszystkiemu zaprzeczył. Teatr podlega Urzędowi Miasta Krakowa, a co 

za tym idzie, afera uderzyła również w Prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego [4]. 

Ujawnienie nieprawidłowości w Teatrze Bagatela nie było pierwszym tego typu 

przypadkiem w skali Polski. Do ujawnienia bulwersujących opinię publiczną zdarzeń 

doszło między innymi w Warszawie, gdzie wieloletni dyrektor Teatru Akademickiego 

Ryszard A. molestował studentki i licealistki [5]. Po wystąpieniu kobiet z „Bagateli” 

zostały ujawnione kolejne afery i nadużycia między innym w Łódzkiej Szkole 

Filmowej [6] czy Teatrze Gardzienice [7]. 

Celem artykułu jest przeanalizowanie reakcji Jacka Majchrowskiego i Urząd Miasta 

Krakowa w sytuacji kryzysowej związanej z molestowaniem w Teatrze „Bagatela” na 

podstawie studium przypadku oraz badania ankietowego. 

2. Wykorzystywanie seksualne aktorek i pracownicy w Teatrze „Bagatela” 

w Krakowie 

Sprawa wykorzystywania seksualnego aktorek i pracownic, która wybuchła w Teatrze 

„Bagatela” w listopadzie 2019 roku odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Wszyst-

kie ogólnopolskie stacje radiowe i telewizyjne, a także dzienniki, szeroko opisywały 
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sprawę. Dziewięć kobiet – aktorki i pracownice teatru zgłosiły Prezydentowi Krakowa, 

Jackowi Majchrowskiemu fakt molestowania i mobbingu przez dyrektora placówki 

Jacka S., który zajmował to stanowisko od 1999 roku. Proceder miał mieć miejsce od 

wielu lat [8]. Kobiety zarzucały Jackowi S. zachowanie szokujące i niegodne. Było to 

między innymi: lizanie po szyi i twarzy, wpychanie języka do ust, poklepywanie [3]. 

Jacek S. wszystkiemu zaprzeczał, twierdząc, że oskarżenia są pomówieniem i twier-

dził, że to pismo jest narzędziem do uzyskania znacznie dalej idących celów [3]. 

Sprawa związana z molestowaniem wyszła na światło dzienne podczas spotkania 

kobiet z Prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim. W następstwie Prezydent 

przekazał treść pisma Jackowi S., jednocześnie zawiadamiając prokuraturę o możliwości 

popełnienia przestępstwa przez dyrektora Teatru „Bagatela”. Kontrowersje wzbudziło 

podanie przez Prezydenta oskarżonemu dyrektorowi nazwisk kobiet skarżących się na 

zachowania dyrektora Teatru „Bagatela” [3]. Sam zainteresowany potwierdził fakt 

otrzymania treści listu molestowanych kobiet na spotkaniu z dziennikarzami 6 listopada 

2019 r.: Znam fakty tylko z pisma, które dostałem od pana Prezydenta Majchrow-

skiego. Zapytany na spotkaniu z dziennikarzami, czy przepraszał pracownice i aktorki, 

stanowczo zaprzeczył. Jedna z dziennikarek obecnych na konferencji prasowej 

stwierdziła, że dysponuje nagraniem, dokumentującym fakt przeproszenia pracownic. 

W tym momencie Jacek S. odpowiedział: Bardzo proszę, kończymy rozmowę, i opuścił 

spotkanie. Dopytywany, czy zamierza udać się na urlop do czasu wyjaśnienia sprawy, 

do czego miał go namawiać Prezydent Krakowa, nie odpowiedział [4]. 

Kontrowersje wzbudzał fakt, że Jacek S. nie został odsunięty przez Prezydenta Maj-

chrowskiego od pełnienia funkcji dyrektora, co mogło narażać oskarżające go kobiety 

na kolejne problemy i obcowanie z potencjalnym zagrożeniem, jakie ich zdaniem, sta-

nowił dyrektor. Urząd Miasta Krakowa za pośrednictwem rzecznik prasowej Moniki 

Chylaszek tłumaczył, że:  

Sprawa jest tutaj o tyle skomplikowana, że pracownika, który jest oskarżany 

o mobbing czy molestowanie seksualne, dopóki nie udowodni mu się winy, nie 

można usunąć czy zawiesić. Więc to jest dobra wola pana dyrektora, czy 

będzie w tej chwili pracował, czy nie [4]. 

W następstwie działań prokuratury w dniu 7 stycznia 2020 roku policja weszła do 

mieszkania Jacka S., dokonując przeszukania i zatrzymania dyrektora. Został przesłu-

chany pod zarzutem:  

podejrzenia doprowadzenia 4 osób do poddania się innej czynności seksualnej 

przy wykorzystaniu stosunku zależności oraz złośliwego lub uporczywego 

naruszania praw pracownika w stosunku do 5 osób wynikające ze stosunku 

pracy lub ubezpieczenia społecznego [9]. 

Oskarżony Jacek S. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Wobec podej-

rzanego zastosowano poręczenie majątkowe i dozór policyjny [10]. 

Jacek Majchrowski rozwiązał umowę z Jackiem S. w dniu 31 stycznia 2020 roku, 

ogłaszając jednocześnie zmiany prawne w „Bagateli” i zapowiedział ogłoszenie kon-

kursu na nowego dyrektora teatru [11]. 

W listopadzie 2020 roku, trafił do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi S. 
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Czyny oskarżonego polegały na naruszaniu praw pracowniczych poprzez m.in. 

dyskryminowanie pokrzywdzonych ze względu na płeć, niezapewnianiu 

bezpiecznych warunków pracy, naruszenie godności pracownika. W odnie-

sieniu do sześciu osób pokrzywdzonych doszło również do doprowadzenia ich 

do poddania się innej czynności seksualnej –  

informował rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Krakowie, Janusz Hnatko. 

Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Pierwsza rozprawa 

była wyznaczona na 18 maja 2021 roku [12]. Proces rozpoczął się jednak 1 lipca 2021 

roku [13]. 

3. Analiza postępowania w sytuacji kryzysowej przez Prezydenta Krakowa 

Jacka Majchrowskiego i Urząd Miasta Krakowa 

Teatr „Bagatela” w momencie wybuchu skandalu związanego z molestowaniem był 

w jubileuszu stulecia działalności [14]. Jest jednostką podległą Prezydentowi Miasta 

Krakowa, który zgodnie z artykułem 26 ustawy o samorządzie gminnym, jest organem 

wykonawczym w gminie [15]. Ustawa nadała wójtom, burmistrzom i prezydentom 

miast szczególne uprawnienia, ale i odpowiedzialność. To na podstawie ustawy Prezy-

dent Krakowa, Jacek Majchrowski, bierze jednoosobowo odpowiedzialność za Kraków. 

Również w przypadku dotyczącym „Bagateli” jako jednostki podległej Miastu Kraków 

na prawach powiatu. 

Opinia publiczna dowiedziała się o zarzutach molestowania kobiet w „Bagateli” 

z mediów. Dopiero po medialnych publikacjach Urząd Miasta Krakowa odniósł się do 

całej sprawy. Prezydent Majchrowski wiedział o niej wcześniej od dziewięciu poszko-

dowanych kobiet, które udały się do niego na spotkanie i przedstawiły zarzuty wobec 

dyrektora teatru na piśmie. Dopiero zapytany przez media o podjęte działania, Maj-

chrowski zaapelował do Jacka S. o udanie się na urlop i przesłał pismo do prokuratury. 

Aktorki zarzuciły prezydentowi Majchrowskiemu, że poprzez przekazanie ich listu 

wraz z podpisami zainteresowanemu Jackowi S. mógł je narazić na przykrości ze 

strony dyrektora. Nie było jasnego komunikatu, że Jacek S. zostanie odsunięty w trybie 

natychmiastowym od sprawowanej funkcji, a Jacek Majchrowski zasłaniał się proce-

durami prawnymi, narażając w ten sposób skrzywdzone kobiety na ewentualne szykany 

w miejscu pracy. Komunikat dla mediów powstał dopiero po wybuchu afery; nie było 

wyjścia naprzeciw, tylko czekanie na rozwój wydarzeń. 

Działanie Jacka Majchrowskiego w zakresie poinformowania S. o zarzutach, było 

samo w sobie prawidłowe i przyjęte ze zrozumieniem. Oburzenie wywołał fakt ujaw-

nienia nazwisk poszkodowanych. Mogło to sprawiać wrażenie, że Jacek Majchrowski 

wystawił na niebezpieczeństwo kobiety, które do niego przyszły po pomoc. Była to 

sytuacja niezrozumiała i budzi wątpliwości na przyszłość: czy inni poszkodowani 

w jakiejkolwiek sprawie nie będą mieli obaw z udaniem się do przełożonego, Jacka 

Majchrowskiego, celem przedstawienia mu problemu. Opinia publiczna, która stanęła 

po stronie skrzywdzonych, zadawała pytanie: czy to w porządku, że Jacek S. dostał 

listę nazwisk? Zasłanianie się prawem i procedurami nie pomogło wizerunkowo Prezy-

dentowi Majchrowskiemu. Ta sytuacja wzbudziła gniew w pracownicach teatru, które 

w dobrej wierze poszły do przełożonego, którego prosiły o pomoc. Ale wzbudziła też 

zwątpienie i bezsilność, podważyła wiarygodność Prezydenta Krakowa. Sztywne trzy-

manie się procedur i litery prawa, mogło zostać odebrane jako obojętność Majchrow-
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skiego, wobec bardzo poważnej sytuacji kobiet, bezsilnych i bezbronnych. Naprzeciwko 

stanął aparat, silny, bezdusznie mówiący o procedurach. Zabrakło słów, które byłyby 

przejawieniem współczucia czy empatii. Sztywne trzymanie się ram i procedur mogło 

zostać źle odebrane przez opinię publiczną. 

Wątpliwości budził przekaz Majchrowskiego i Urzędu Miasta Krakowa. Był nie-

spójny, co rodziło kolejne wątpliwości. Trzymanie się procedur, „namawianie S. do 

pójścia na urlop”. Brak zdecydowanych działań celem ochrony poszkodowanych, 

zabrakło jednoznacznej wypowiedzi Majchrowskiego, że jeżeli tego typu zachowania 

S. rzeczywiście miały miejsce, to zdecydowanie je potępia i zrobi wszystko, żeby 

oskarżony do czasu wyjaśnienia sprawy nie wszedł do Teatru. Zamiast tego tylko 

sucha informacja o procedurach. Jacek Majchrowski unikał odpowiedzialności, cały 

czas zasłaniając się prawem, nie stać go było na przeproszenie kobiet za ujawnienie ich 

nazwisk. Służby Majchrowskiego odpowiedzialne za komunikację stosowały uniki 

i formułki.  

Jedyną próbą Urzędu Miasta Krakowa i Jacka Majchrowskiego na poprawę wize-

runku w związku z sytuacją kryzysową w Teatrze „Bagatela” było uruchomienie środków 

finansowych na działania marketingowe, w celu poprawienia wizerunku [16]. Real-

nych działań wobec molestowanych kobiet nie podjęto. Działania marketingowe bez 

faktycznej pomocy stanowiły kolejną odsłonę nieudolności zarządzania sytuacją kry-

zysową przez Jacka Majchrowskiego i podległy mu aparat urzędniczy. 

Jacek Majchrowski nie wykorzystał afery do wezwania, aby wszystkie poszkodo-

wane kobiety w Krakowie, również te w jednostkach podległych „Magistratowi”, zgłosiły 

się do organów ścigania, porozmawiały z najbliższymi. Zabrakło czytelnego komuni-

katu, że nie ma w Krakowie zgody na krzywdzenie ludzi, molestowanie czy mobbing. 

Pozostały niedomówienia. Ani Jacek Majchrowski ani jego pracownicy w żaden 

sposób nie byli przygotowani na kryzys wizerunkowy. Zabrakło jakiejkolwiek spójnej 

linii postępowania i przekazu. I ten przekaz był bardzo niejasny. Zabrakło również 

współczucia, Jacek Majchrowski nie przeprosił za swoje postępowanie, które nie do 

końca było klarowne. Nie wyraził również ubolewania w związku z zaistniałą sytuacją. 

Nigdy też nie podziękował publicznie molestowanym kobietom za odwagę, a także za 

narażenie się przez nie na ostracyzm w środowisku aktorskim.  

3.1. Metodologia badań własnych 

W celu zbadania oceny reakcji Jacka Majchrowskiego i Urząd Miasta Krakowa 

przez mieszkańców Krakowa na sytuację kryzysową w Teatrze „Bagatela” przepro-

wadzono badanie ankietowe. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie 

czy Jacek Majchrowski i Urząd Miasta Krakowa reagowali adekwatnie do rozwoju 

sytuacji kryzysowej w podległej jednostce – Teatrze „Bagatela”. Badanie miało cha-

rakter jednorazowy. Zostało przeprowadzone w terminie 15 do 29 listopada 2021 roku 

Wyniki zostały oparte na wszystkich kompletnych ankietach w liczbie 272. Dobór ankie-

towanych był przypadkowy. Dystrybucja odbyła się drogą elektroniczną (Internet). 

Wszyscy ankietowani zadeklarowali jako miejsce zamieszkania miasto Kraków. 

Spośród ankietowanych 147 (54%) stanowiły kobiety, a 125 mężczyźni (46%). 

W podziale na wiek: 18-24 lata (104 osoby, 38% respondentów), 25-39 lat (75 osób, 

28% respondentów), 40-59 lat (54 osoby, 20% respondentów) oraz 60 lat i więcej (39 
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osób, 14% ankietowanych). W podziale na wykształcenie: wyższe (166 osób, 61%), śred-

nie (98 osób, 36%), zawodowe (5 osób, 2%), podstawowe (3 osoby, 1%) respondentów. 

W badaniu ankietowym zostało zadane pytanie: Jak Pan/Pani ocenia postępowanie 

Jacka Majchrowskiego i podległego mu Urzędu Miasta Krakowa związane z mole-

stowaniem seksualnym aktorek w krakowskim Teatrze „Bagatela”? Każdy miał do 

wyboru jedną z odpowiedzi: zdecydowanie dobrze, raczej dobrze, raczej źle, zdecydo-

wanie źle, trudno powiedzieć. 

 
Wykres 1. Ocena postępowania Jacka Majchrowskiego i Urzędu Miasta Krakowa związanego 

z molestowaniem seksualnym aktorek w krakowskim Teatrze „Bagatela” – badanie własne 

Zdaniem ankietowanych postępowanie Jacka Majchrowskiego i Urzędu Miasta 

Krakowa związane z sytuacją molestowania kobiet w Teatrze „Bagatela” było zdecy-

dowanie złe (198 wskazań, 73% z wszystkich ankietowanych), raczej złe (23 wskaza-

nia, 9%). Jako raczej dobre wskazało 28 ankietowanych (10%), a jako zdecydowanie 

dobre 6 ankietowanych (2%). Trudno powiedzieć uzyskało 17 wskazań (6%). 

Jak wynika z ankiety, zdecydowana większość ocenia bardzo negatywnie postępo-

wanie Jacka Majchrowskiego i Urzędu Miasta Krakowa w kwestii postępowania co do 

molestowanych kobiet z Teatru „Bagatela”. 

W drugiej części ankiety zostało zadane pytanie dotyczące samego Prezydenta Kra-

kowa, Jacka Majchrowskiego: Czy uważa Pani/Pan, że postępowanie Jacka Majchrow-

skiego w stosunku do molestowanych kobiet było odpowiednie do sytuacji? Każdy 

mógł wskazać najtrafniejszą według niego odpowiedź spośród: odpowiednie do sytuacji, 

raczej odpowiednie do sytuacji, raczej nieodpowiednie do sytuacji, nieodpowiednie do 

sytuacji, trudno powiedzieć. 

6

28

23

198

17

zdecydowanie dobrze raczej dobrze raczej źle

zdecydowanie źle trudno powiedzieć



 

Zarządzanie w sytuacji kryzysu wizerunkowego na przykładzie Teatru „Bagatela” w Krakowie 
 

83 

 

 
Wykres 2. Ocena postępowania Jacka Majchrowskiego związanego z molestowaniem seksualnym aktorek 

w krakowskim Teatrze „Bagatela” – badanie własne 

Według ankietowanych postępowanie Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego 

wobec molestowanych kobiet z Teatru „Bagatela” było nieodpowiednie do sytuacji – 

195 wskazań (72%), raczej nieodpowiednie do sytuacji – 27 wskazań (10%). Jako 

raczej odpowiednie do sytuacji wskazało 25 ankietowanych (9%), odpowiednie do 

sytuacji – 4 ankietowanych (1%). Trudno powiedzieć wskazało 21 ankietowanych (8%). 

Wyniki oceny samego Prezydenta Krakowa są bardzo podobne do oceny postępo-

wania z pierwszej części badania, gdzie ankietowani oceniali postępowanie Jacka Maj-

chrowskiego i Urzędu Miasta Krakowa i ocenia je jako nieodpowiednie do sytuacji. 

Została zbadana również ocena postępowania Jacka Majchrowskiego wobec mole-

stowanych kobiet w Teatrze „Bagatela” w podziale na płeć. 

 
Wykres 3. Ocena postępowania Jacka Majchrowskiego związanego z molestowaniem seksualnym aktorek 

w krakowskim Teatrze „Bagatela” w podziale na płcie – badanie własne 
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Z powyższych danych wynika, że niemal 84% kobiet oceniło postępowania Maj-

chrowskiego wobec molestowanych kobiet jako nieodpowiednie do sytuacji. Wśród 

mężczyzn było to niespełna 58%. Niespełna 10% kobiet uważa postępowanie za raczej 

nieodpowiednie do sytuacji oraz ponad 10% mężczyzn. Jako raczej odpowiednie do 

sytuacji ocenia je ponad 3% kobiet i 16% mężczyzn. Jako odpowiednie do sytuacji 

wskazało niespełna 1% kobiet i ponad 2% mężczyzn. Zdania nie miało niespełna 3% 

kobiet i ponad 13% mężczyzn. Analiza przeprowadzonych badań w podziale na płeć 

wskazuje, że kobiety w dużo większym odsetku w stosunku do mężczyzn oceniają 

postępowanie Jacka Majchrowskiego jako nieodpowiednie do sytuacji. Mężczyźni 

zdecydowanie częściej od kobiet wskazywali odpowiedź: raczej odpowiednie do 

sytuacji. Zdecydowanie więcej mężczyzn wskazało odpowiedź trudno powiedzieć (17) 

w stosunku do kobiet, które tylko czterokrotnie wskazało tą odpowiedź. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że mieszkańcy Krakowa negatywnie 

oceniają sposób postępowania samego Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, 

jak również podległego mu Urzędu Miasta. Zdecydowana większość ankietowanych 

(ponad 81%) odebrała postępowanie samego Prezydenta, jak i podległo mu Urzędu Miasta 

zdecydowanie źle lub raczej źle. Zaledwie nieco ponad 12% oceniło postępowanie 

w sytuacji kryzysowej dotyczącej Teatru „Bagatela” jako raczej dobre i zdecydowanie 

dobre.  

4. Podsumowanie 

Sytuacja kryzysowa wokół „Bagateli” była do przewidzenia. Kilka lat przed wy-

buchem afery z plotek można było się dowiedzieć o zachowaniu dyrektora Jacka S. 

Problem polegał na tym, że krzywdzone kobiety, prawdopodobnie ze strachu, mil-

czały, pomimo prób podjęcia tematu przez dziennikarzy. Nie zawiadomiły też organów 

ścigania o nagannych praktykach w teatrze, które nosiły znamiona czynów zabro-

nionych. Kryzys wybuchł, ponieważ nie było działań zapobiegawczych. Jacek Maj-

chrowski i Urząd Miasta Krakowa nie podjął żadnych działań, a jeśli zostały podjęte to 

nie ma ich śladu w dokumentach. Jacek Majchrowski miał możliwość przeprowadzić 

kontrole w Teatrze „Bagatela”, próbować zweryfikować to o czym mówiono w plotkach. 

Nawet gdyby kontrole nic nie wykazały, byłby trwały ślad, że próbowano wyjaśnić, 

czy to tylko plotki, czy też jednak coś niepokojącego ma miejsce. Podjęcie działań 

mogłoby skrócić cierpienie molestowanych kobiet. Jeśli nie doszłoby do wykrycia 

nieprawidłowości, to w momencie powstania kryzysu wizerunkowego Jacek Majchrowski 

miałby argumenty na swoją obronę, których brakowało. 

W postępowaniu Jacka Majchrowskiego i Urzędu Miasta Krakowa zabrakło przede 

wszystkim empatii. Była tylko mowa o procedurach, paragrafach, prawie. Wszystko 

odbyło się zgodnie z prawem, co nie znaczy, że nie można było nic zrobić. Powstaje 

pytanie, czy Jacek Majchrowski i podległe mu jednostki w magistracie mogły zapobiec 

wybuchowi kryzysu, a jeśli nie, to czy mogły zachować się lepiej, gdy sytuacja 

kryzysowa powstała. 

Podobna afera wybuchła w lutym 2020 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykła-

dowca Maciej M. z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 

został oskarżony o molestowanie studentek. Uniwersytet Jagielloński był przygoto-

wany na tę okoliczność i prowadził działania wyjaśniające w przedmiocie oskarżeń 

wcześniej. Maciej M. był już zawieszony od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia  
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2020 roku, za co zresztą podał uczelnię do Sądu, zarzucając jej obrazę „swojego dobrego 

imienia”. Z dniem 1 lutego postawiono mu zarzuty, a rektor zawiesił go w czynno-

ściach i został całkowicie odsunięty od prowadzenia zajęć [17]. Przykład działania 

władz Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazuje, że można było działać z wyprzedzeniem, 

nie czekając na rozwój wydarzeń. Procedury wdrożone przez UJ nie pozostawiały 

żadnych wątpliwości co do poważnego potraktowania sytuacji. Takiego podejścia do 

kryzysu zabrakło w działaniu Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, jak i pod-

ległego mu Urzędowi Miasta. 

W momencie wybuchu afery na Uniwersytecie Jagiellońskim uczelnia w osobie 

rzecznika prasowego Adriana Ochalika wydała komunikat: 

Zachowania uchybiające godności zawodu nauczyciela akademickiego, stano-

wiące naruszenia zasad obowiązujących na uczelni, w tym wszelkie zacho-

wania dyskryminujące, są przez nas traktowane niezwykle poważnie. I właśnie 

ta sprawa taka jest bardzo poważna i złożona, choćby dlatego, że pod 

skargami podpisało się łącznie 20 studentek i studentów, którzy złożyli swoje 

zeznania. Dlatego władze Uniwersytetu zdecydowały o zawieszeniu pracow-

nika na czas wyjaśnienia sprawy i ograniczeniu jego wszelkich kontaktów ze 

studentami [17].  

W konsekwencji dzień po ukazaniu się artykułów, w dniu 25 lutego 2020 roku 

rektor UJ, Wojciech Nowak, zwolnił Macieja M. dyscyplinarnie. W bardzo szybki 

sposób zareagowały także władze Telewizji Polskiej, z którą Maciej M. współ-

pracował. Również 25 lutego 2020 roku został wydany komunikat: OTV Kraków 

zawiesiła współpracę z Maciejem M. do czasu wyjaśnienia sprawy [18]. Podobnie mógł 

postąpić Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, co pokazałoby, że nie ma zgody 

w podległych mu jednostkach na tego typu procedery. 

Przywołana sprawa Macieja M. oraz reakcja władz Uniwersytetu Jagiellońskiego 

jest adekwatna do kryzysu i zgodna z oczekiwaniami poszkodowanych kobiet oraz opinii 

publicznej. Rektor UJ nie zasłaniał się przepisami prawa i procedurami w przeci-

wieństwie do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Postąpił w duchu etyki 

i wyższych wartości. Uniwersytet Jagielloński nie uciekał od odpowiedzialności, a jego 

postępowanie było klarowne i otwarte. Działania wewnętrzne poprzez postępowanie 

dyscyplinarne i w konsekwencji zawieszenie wykładowcy, aż po zwolnienie dyscypli-

narne rozpoczęły się na długo przed wybuchem kryzysu wizerunkowego. Podobnie 

władze Telewizji Polskiej zareagowały, natychmiastowo zawieszając współpracę. 

Działanie Prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, było chaotyczne i nie-

spójne. Do opinii publicznej nie wysłano komunikatu, który jasno dałby odpowiedź, po 

czyjej stronie stoi władza – krzywdzonych kobiet czy oskarżanego dyrektora Jacka S. 

Pozostał żal zgłaszających się do włodarza miasta skrzywdzonych kobiet. Pozostał 

również niesmak u odbiorców. W obliczu kryzysu wizerunkowego kompetencje Jacka 

Majchrowskiego i jego zaplecza w postaci Urzędu Miasta Krakowa okazały się nie-

wystarczające, co miało swoje reperkusje w postaci poważnej porażki wizerunkowej. 

Nie było odpowiedniej strategii reagowania na kryzys, nie rozwiano wątpliwości, a to 

rodziło kolejne, powodując dalsze straty wizerunkowe. 
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Zarządzanie w sytuacji kryzysu wizerunkowego na przykładzie Teatru „Bagatela” 

w Krakowie 

Streszczenie 

Strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych są opracowywane i wdrażane w razie potrzeby przez 

organizacje (instytucje publiczne, firmy, urzędy organizacje pozarządowe). Strategie są aktualizowane na 

bieżąco, tak aby w sytuacji zaistnienia kryzysu organizacja mogła reagować adekwatnie do sytuacji. Nie da 

się przewidzieć wszystkich kryzysów, jednak prowadzenie odpowiedniej polityki, tworzenie i aktualizo-

wanie strategii reagowania, pozwala na niwelowanie negatywnych skutków kryzysów. Nieodłącznym ele-

mentem reagowania jest przyjęcie właściwej strategii medialnej, co pozwala minimalizować straty wize-

runkowe w sytuacjach kryzysowych. 

Sytuacja kryzysowa związana z molestowaniem seksualnym aktorek i pracownic w krakowskim Teatrze 

„Bagatela” wybuchła 6 listopada 2019 roku. Do tego doszły informacje o mobbingu. Wiadomość podał 

portal krakow.naszemiasto.pl. Dziewięć kobiet oskarżyło dyrektora Teatru „Bagatela” Jacka S. o czynności 

niezgodne z prawem. Sam zainteresowany wszystkiemu zaprzeczył. 1 lipca 2021 roku, Jacek S. stanął przed 

krakowskim Sądem oskarżony o nadużycia seksualne i mobbing. Proces ze względu na dobro poszko-

dowanych kobiet toczy się za zamkniętymi drzwiami. Teatr podlega Urzędowi Miasta Krakowa, a co za 

tym idzie afera dotyka również Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. 

Praca analizuje sposób postępowania w sytuacji kryzysowej Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego 

i Urzędu Miasta Krakowa. W tym celu dokonano analizy postępowania w przedmiotowej sytuacji kryzy-

sowej oraz przeprowadzono badanie ankietowe. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, 

czy Jacek Majchrowski i Urząd Miasta Krakowa reagowali adekwatnie do rozwoju sytuacji kryzysowej 

w podległej jednostce - Teatrze „Bagatela”. 

Słowa kluczowe: sytuacja kryzysowa, strategia, strategia medialna, wizerunek 

Management in an image crisis on the example of the "Bagatela" Theater in Krakow 

Abstract 

Crisis management strategies are developed and implemented, if necessary, by organizations (public 

institutions, companies, offices, non-governmental organizations). The strategies are updated on the current 

basis, so that in the event of a crisis, the organization can respond adequately to the situation. It is impossible 

to predict all crises, however, conducting an appropriate policy, creating and updating a response strategy 

allows for the elimination of the negative effects of croesuses. An inherent element of the response is the 

adoption of an appropriate media strategy, which allows minimizing image losses in crisis situations. 

The crisis situation related to the sexual harassment of actresses and employees at the "Bagatela" Theater in 

Krakow broke out on November 6, 2019. Added to this was information about mobbing. The news was 

provided by the portal krakow.naszemiasto.pl. Nine women accused the director of the “Bagatela” Theater, 

Jacek S., of illegal activities. The interest himself denied everything. On July 1, 2021, Jacek S. stood before 

the Krakow Court accused of sexual abuse and mobbing. The trial takes place behind closed doors for the 

sake of the injured women. The theater is subordinate to the Krakow City Hall, and thus the scandal also 

affects the Mayor of Krakow, Jacek Majchrowski. 

The work analyzes the manner of dealing with the crisis situation of the President of Krakow, Jacek 

Majchrowski, and of the Krakow City Hall. For this purpose, an analysis of the procedure in this crisis 

situation was performed and a questionnaire survey was carried out. The aim of the study was to find an 

answer to the question whether Jacek Majchrowski and the Krakow City Hall responded adequately to the 

crisis situation in their subordinate unit – the "Bagatela" Theater. 

Keywords: crisis situation, strategy, media strategy, image 
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Analiza decyzji inwestycyjnych Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w akcje spółki kapitałowej 

w perspektywie ekonomicznej i społecznej 

(na przykładzie Aquanet S.A. w Poznaniu) 

1. Wprowadzenie 

W ramach działalności gospodarczej coraz częściej konkurują między sobą nie 

tylko przedsiębiorstwa, ale także utworzone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego 

(JST) firmy komunalne (spółki kapitałowe). O ich konkurencyjności decyduje zdolność 

do stosowania nowoczesnych rozwiązań prawno-biznesowych, technologicznych, 

organizacyjnych i menadżerskich. Prowadzona działalność gospodarcza przez JST 

w aspekcie dopuszczalnych sposobów organizacyjno-prawnych gospodarki komunalnej 

należy do złożonych. Problematykę reguluje kilka aktów prawnych, co wymaga ustale-

nia wzajemnych ich relacji. W publikacji podjęto próbę opracowania zagadnień zwią-

zanych z inwestowaniem w dopuszczalne rodzaje spółek, jakie mogą tworzyć JST 

i nabywać akcje w innych spółkach samorządowych kapitałowych. Jest to ważne zadanie 

JST związane z inwestowaniem poprzez utworzenie spółek oraz sprawowanie nadzoru 

nad ich funkcjonowaniem. Spółki komunalne prowadzą działalność mającą na celu 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, m.in. w zakresie 

wody i ścieków, odpadów komunalnych, komunikacji, budownictwa komunalnego 

i energii cieplnej. Ich funkcjonowanie wpływa w istotny sposób na rozwój i jakość 

życia mieszkańców miast, gmin i lokalnych przedsiębiorców w aspekcie społeczno- 

-ekonomicznym. 

Przedmiotem rozważań, jak sugeruje tytuł, jest problematyka analizy inwestycji 

JST w akcje spółki samorządowej w perspektywie ekonomicznej i społecznej (na przy-

kładzie Aquanet S.A. w Poznaniu) przy użyciu analizy porównawczej. Autorzy 

niniejszej publikacji koncentrują się na tematyce modeli biznesu, opierając się na cha-

rakterystyce Spółki Akcyjnej Aquanet. Jej celem jest stworzenie podstaw do opra-

cowania modelu biznesowego, będącego wstępem do dalszych rozważań i publikacji 

z tego zakresu oraz sprecyzowanie jego elementów specyficznych dla spółek komunal-

nych kapitałowych. 

2. Modele biznesowe – ujęcie teoretyczne 

W ujęciu ontologicznym, jak i ekonomicznym, podstawą zarządzania strategicznego 

są takie koncepcje, jak „strategia biznesowa” i „model biznesowy”. Strategia bizne-

sowa to starsza koncepcja, która w literaturze naukowej jest szczegółowo opisana [1]. 

Natomiast model biznesowy to znacznie mniej dojrzała koncepcja biznesu, która wciąż 

 
1 andrzej.wartecki@interia.pl Wydział Ekonomii, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna 

w Środzie Wlkp., https://www.wwsse.pl/Uczelnia,2.html. 
2 jermacz.w@interia.pl Wydział Ekonomii, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie 

Wlkp., https://www.wwsse.pl/Uczelnia,2.html. 

https://www.wwsse.pl/Uczelnia,2.html
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jest podejmowana przez wielu autorów i stanowi interesujący przedmiot zaintere-

sowania i rozpoznawania [2]. Aby przedstawić różnice występujące pomiędzy strategią 

biznesu a modelem biznesowym, konieczne jest zdefiniowanie obu koncepcji. Pojęcie 

strategii biznesowej związane jest z planowaniem strategicznym obejmującym pro-

blemy, których rozwiązanie wymaga dłuższego czasu. Skutki działalności podjętej na 

etapie procesu planowania strategicznego mają charakter trwały i nie są łatwe do od-

wrócenia. Planowanie strategiczne dotyczy zmian w funkcjonowaniu jednostki gospo-

darczej, a także jej wielkości i struktury. Ten rodzaj planowania umożliwia firmie 

prowadzenie działań, które wyprzedzają zmiany sytuacji występującej na rynku [3]. 

W opinii F. Żurakowskiego [4] strategię można zdefiniować jako ogólny program ustalania 

i realizowania celów. Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników i komórki 

organizacyjne przedsiębiorstwa powinny być ukierunkowane na realizację precyzyjnie 

sformułowanych celów. Z kolei inni autorzy podkreślają rangę celów strategicznych, 

które stanowią główne kierunki działania firmy. Skoncentrowane są na problemach, 

których rozwiązanie jest czasochłonne i wymaga większego nakładu zasobów. Nie-

kiedy rozwiązanie problemu wymaga nawet kilkuletniego lub kilkunastoletniego dzia-

łania [5]. Natomiast model biznesowy w opinii Portera jest opisem działalności przed-

siębiorstwa, które zapewnia mu zyski. Sprowadza się to do określenia roli organizacji 

w łańcuchu wartości, w jakim działa. W kompleksowym ujęciu chodzi o metodę przy-

jętą przez firmę, dzięki realizacji której będzie ona powiększać się i wykorzystywać zasoby 

tak, aby oferować klientom większą wartość od konkurencji. Dzięki temu przedsię-

biorstwo osiągnie wyższe zyski, a może nawet uzyska i utrzyma trwałą przewagę 

konkurencyjną [6]. Bardzo interesującym ujęciem rozumienia modelu biznesowego 

jest połączenie koncepcji strategicznej firmy i technologii jej praktycznej realizacji, 

rozumianej jako budowa łańcucha wartości pozwalającego na skuteczną eksploatację 

oraz odnowę zasobów i umiejętności. Wskazuje, że model biznesowy powinien odpo-

wiadać na pytania: Co firma będzie robić? Jakie są jej podstawowe zasoby i kompetencje? 

W jaki sposób zasoby i kompetencje są skonfigurowane w praktyce codziennego 

działania? [7]. W zakresie przedmiotowym istotnymi jego składnikami są wartości. Ich 

doprecyzowanie następuje w trakcie formułowania modelu biznesu, zwłaszcza obejmując 

wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Zatem istotne jest, aby menedżerowie posiadali 

zdolności do wyczuwania i wykrywania wartości, zwłaszcza nowych. Jednym z pod-

stawowych problemów w prowadzeniu biznesu jest wygranie walki konkurencyjnej. 

Wygrywa walkę ten przedsiębiorca, który dostarczy klientowi więcej nowych wartości. 

W tej perspektywie składniki aksjologiczne modelu biznesu oraz zdolności dyna-

miczne mają wymiar strategiczny. W opinii K. Szczepańskiej [8] koncepcja wartości 

koncentruje się na zbadaniu wpływu i siły struktury źródeł tworzenia wartości oraz 

kształtowania się zależności pomiędzy nimi. Na podstawie przeglądu literatury można 

wyodrębnić dwa wymiary wartości: zewnętrzny i wewnętrzny. W wymiarze zew-

nętrznym strukturę wartości określa model rynkowy wraz z opisem finansowym, służą-

cym analizie wartości określanej przez rynek. W wymiarze wewnętrznym strukturę 

wartości określają przedsiębiorcy – menadżerowie, realizując założone cele i uwzględ-

niając wewnętrzne powiązania struktury źródeł wartości, bowiem kreacja wartości 

w przedsiębiorstwie odniesiona jest do sfery funkcjonalnej. Jej wyrazem są zmiany 

modeli biznesowych jako ważnych instrumentów stosowania nowych sposobów i zasad 

zarządzania przedsiębiorstwami. Zdaniem J. Brzóska [9] sprostanie wyzwaniom rynku, 
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dzięki uzyskiwanej przewadze konkurencyjnej, wymaga zmiany elementów i czynni-

ków, które o niej decydują. Chodzi tu głównie o nowe sposoby obserwacji i analizy 

rynków, inne relacje z klientami, wprowadzanie nowych, innowacyjnych produktów, 

racjonalny dobór i wykorzystywanie zasobów, a także aplikację odmiennych niż do-

tychczas procesów oraz systemów zarządzania. W powiązaniu z odpowiednimi działa-

niami decydują one o kształcie strategii i związanych z nimi modelami biznesowymi. 

Z kolei B. Nogalski [10] stwierdza, że model biznesowy bezpośrednio koresponduje 

z tzw. modelem wyników, który określa powiązania pomiędzy: 

• strukturą sektora, ze względu na natężenie konkurencji; 

• zachowaniami przedsiębiorstw, uczestników sektora; 

• wynikami ekonomicznymi, uzyskiwanymi przez organizację w odniesieniu do 

konkurentów. 

Pierwsza z wymienionych składowych modelu jest niezależna i określa ją skala, 

poziom oraz cechy konkurowania w danym sektorze, a pozostałe składniki są zależne 

od przedsiębiorstwa. Rozpatrując je w aspekcie modelu biznesowego, można rozumieć 

je jako działania (aktywności), które firma prowadzi, metody i czas ich prze-

prowadzania, wykorzystywanie zasobów tak, aby stworzyć najwyższą wartość dla klienta 

(niskie koszty lub wyróżniający się produkt) oraz zapewnić sobie pozycję do przej-

mowania (przywłaszczania) wartości [11]. W opinii G. Hamela [12] istotnym walorem 

koncepcji w modelu biznesu jest potraktowanie jako nadrzędnych takich wartości, jak: 

innowacyjność oraz efektywność, które osiągane są przez odpowiednio dobrane i po-

łączone elementy modelu. Wykorzystywanie innowacji, radykalnie zmieniających 

strategię przedsiębiorstwa, umożliwia tworzenie nowej przestrzeni rynkowej – formuły 

sukcesu, pozwalającej niejako „obejść” dotychczasowy układ konkurencji. 

Podsumowując ww. rozważania w ramach niniejszego zagadnienia można stwier-

dzić, że w literaturze przedmiotu, pomimo zainteresowania badaczy tematyką modeli 

biznesu, nie przyjęto jednomyślnie uznawanej definicji, a w związku z tym również ich 

konstrukcji. Większość autorów skupia uwagę na identyfikacji podobieństw i różnic 

między modelem biznesu oraz strategią organizacji. W opinii autorówtakich autorów, 

jak: M. Morris, M. Schindehutte, J. Allen [13] oba pojęcia są pod pewnymi względami 

zbieżne. Zarówno model biznesu, jak i strategia są narzędziami planowania, w szcze-

gólności – planowania strategicznego. Narzędziami planowania, gdyż mogą okazać się 

pomocne (niekiedy niezbędne) w razie budowania nowego przedsięwzięcia, dywersy-

fikacji działalności, decyzji dotyczących granic przedsiębiorstwa (np. w odniesieniu do 

przedsięwzięć o charakterze outsourcingowym), ale również powinny być odpowiedzią 

na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym organizacji oraz narzędziami plano-

wania strategicznego, gdyż obejmują całość organizacji. Oba pojęcia dotyczą długiego 

czasu, zawierają zbiór zasad, jakimi powinni kierować się menedżerowie, właściciele 

przedsiębiorstwa i chociaż – jak wskazano wcześniej – zakres zagadnień objętych tymi 

zasadami może być różny, to jednak reguły te wyznaczają dalsze działania niezbędne 

do prowadzenia biznesu.  

Tak model biznesu, jak i strategia są oparte na tych samych założeniach teoretycz-

nych dotyczących organizacji i zarządzania. Takie pojęcia, jak: „łańcuch wartości”, 

„pozycja konkurencyjna organizacji”, „granice przedsiębiorstwa”, „podejście zasobowe” 

czy „ekonomia kosztów transakcyjnych” są wspólne dla strategii i modelu bizneso-

wego. W kwestii różnic autorzy wskazują na złożoność modelu biznesu, która stawia 
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jednocześnie przed organizacją wyzwania dotyczące: konieczności dopasowania między 

poszczególnymi elementami i konsekwencji w tworzeniu modelu biznesu. Ponieważ 

model biznesu uwzględnia zarówno aspekt otoczenia, jak i wnętrza organizacji, dopa-

sowanie to powinno uwzględniać oba te obszary. Elementy modelu biznesu powinny 

nie tylko tworzyć logiczną, spójną całość, ale również wspierać się wzajemnie. W tym 

sensie można mówić o swoistej logice modelu, który w tym momencie traktować można 

jako test funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości. Dopasowanie w aspekcie oto-

czenia organizacji powinno uwzględniać aktualność danego modelu biznesu i perspek-

tywy sytuacji, jaka ma miejsce w danym sektorze, zmian, jakie w nim zachodzą. 

3. Wybrane zagadnienia prawne regulujące działalność spółek 

akcyjnych, charakterystyka badanego podmiotu gospodarczego 

oraz założenie metodologiczne badań 

Ogólne, a także szczegółowe sposoby przekształcenia oraz komercjalizacji i prywa-

tyzacji przedsiębiorstw państwowych reguluje „Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji” 

z dnia 27 listopada 2012 roku [14]. Z treści przytoczonego przepisu wynika, że JST 

mogą samodzielnie dokonywać wyboru metody przeprowadzenia zmian o charakterze 

systemowym. Niewątpliwie wśród przesłanek mających wpływ na podejmowane 

decyzje w zakresie zmiany formy prawnej funkcjonowania istniejących w strukturze 

samorządów terytorialnych zakładów budżetowych była między innymi potrzeba 

szybszego ich rozwoju, uwolnienie inicjatywy i potencjału biznesowego kierownictwa 

oraz pracowników, poprawa efektywności i skuteczności działania. Uwzględniając po-

wyższe przesłanki, można wskazać następujące cele przekształcenia zakładów budże-

towych spółki prawa handlowego: 

• możliwość rozbudowy infrastruktury; 

• zwiększenie oferty oraz jakości usług; 

• możliwość samodzielnego pozyskania środków zewnętrznych; 

• poprawa wyniku finansowego. 

Wśród spodziewanych korzyści przekształcenia znajduje się: 

• szansa na konkurencyjność na rynku i bogatszą ofertę; 

• motywacja do stosowania wysokiego standardu usług; 

• nastawienie na zaspokojenie potrzeb klienta; 

• elastyczność w działaniu; 

• możliwości inwestycyjne; 

• możliwość pozyskania środków zewnętrznych; 

• samodzielność w działaniu; 

• własność budynków oraz zgromadzonych środków. 

JST mają swobodę wyboru form prawnych prowadzenia działalności w rozumieniu 

szczególnych ograniczeń związanych ze specyfiką tych podmiotów. Zgodnie z art. 2 

ustawy z 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2011 roku, nr 45, poz. 

236) gospodarka komunalna [15] może być prowadzona przez JST w szczególności 

w formach: samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego zgodnie 

z art. 9 stanowiącym, że JST mogą tworzyć spółki z ograni-czoną odpowiedzialnością 

lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek, a w niektórych 

okolicznościach (przewidzianych w art. 14 ust. 1 ustawy z 19.12.2008 roku o part-
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nerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 roku, nr 19, poz. 100 ze zm.) również 

spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne [16]. Nie jest to zatem pojęcie 

tożsame z pojęciem „spółki handlowe”, które w rozumieniu gospodarki komunalnej 

może być pojęciem roboczym [17]. Wśród spółek samorządowych kapitałowych 

można wyróżnić: 

• spółki z ograniczona odpowiedzialnością; 

• spółki akcyjne. 

Spółka z o.o. to najpopularniejszy w Polsce rodzaj spółki prawa handlowego. Żeby 

zawiązać tego typu spółkę, wystarczy tylko jeden wspólnik. Nie może jej założyć wy-

łącznie inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymagany jest 

wkład własny w wysokości minimum 5 tys. zł. Spółka odpowiada za zobowiązania całym 

majątkiem, odpowiedzialności nie ponoszą jej wspólnicy [18]. 

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, jej działalność uregulowana jest w kodeksie 

spółek handlowych w ustawie z dnia 15 września 2000 roku, (tytuł III, dział II, art. 301-

490) [19]. Spółki akcyjne stanowią formę prawno-organizacyjną działalności gospo-

darczej, w szczególności ułatwiającą tworzenie wielkich przedsiębiorstw oraz koncen-

trację kapitału. Poprzez odpowiednią politykę w zakresie udzielania koncesji bezpo-

średniego udziału Skarbu Państwa w kapitale spółki, możliwa jest kontrola państwa 

nad jej działalnością. Spółka akcyjna jest typową spółką kapitałową. Do jej powstania 

potrzebne jest [20]: 

• zawiązanie spółki, w tym podpisanie statutu przez założycieli. Założycielem może 

być jedna osoba (z wyjątkiem spółki z.o.o.) lub kilka osób. Statut powinien mieć 

formę aktu notarialnego, a osoby go podpisujące stają się założycielami spółki. 

Statut powinien zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia 

dotyczące: 

• liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku spółki oraz 

związanych z nimi praw; 

• wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza 

obowiązkiem wpłacenia należności za akcje; 

• warunku i sposobu umorzenia akcji; 

• ograniczeń zbywalności akcji; 

• uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom; 

• co najmniej przybliżonej wartości wszystkich kosztów poniesionych lub obciąża-

jących spółkę w związku z jej utworzeniem; 

• firmę i siedzibę spółki; 

• przedmiot działalności; 

• czas trwania – jeśli jest oznaczony; 

• wysokość kapitału zakładowego; 

• wartość nominalną akcji; 

• wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, 

który dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej; 

• ustanowienie zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia; 

• wpis do rejestru sądowego – ma charakter obligatoryjny. 

Z chwilą wpisu spółka akcyjna w organizacji (jest to spółka powstała w momencie 

jej zawiązania) staje się spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. 
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Cel spółki może być zarówno gospodarczy, jak i niegospodarczy charakter. Za-

wiązanie spółki następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. Wysokość kapitału zakła-

dowego spółki powinna wynosić co najmniej 100 tys. zł, a wartość nominalna akcji nie 

może być niższa niż 1 grosz. 

Kluczową kwestią w spółce akcyjnej są akcje. Akcja jest papierem wartościowym. 

Określa ułamek kapitału zakładowego przysługujący akcjonariuszowi. 

Wyróżnia się akcje[21]: 

• imienne; 

• na okaziciela; 

• gotówkowe i aportowe. 

Akcje imienne wystawione są na wskazanego z imienia i nazwiska akcjonariusza 

w odróżnieniu od akcji na okaziciela, których właścicielem jest każda osoba nimi się 

posługująca. Akcje są zbywalne. Najłatwiej jest zbyć akcje na okaziciela. Wystarczy 

do tego przeniesienie ich posiadania. Z kolei zbycie akcji imiennych wymaga ponadto 

pisemnego oświadczenia na samej akcji lub osobnym dokumencie oraz wpisu do księgi 

akcyjnej. Możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie zbywalności akcji. Ogra-

niczenia mogą mieć charakter ustawowy, statutowy lub umowny – sytuację przewiduje 

statut oraz zostaje obniżony kapitał zakładowy. Z kolei unieważnienie akcji prowadzi 

do pozbawienia mocy prawnej dokumentu akcyjnego. Przyczyną unieważnienia jest 

znaczne uszkodzenie dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywi-

dendowego albo wydanie wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji. Spółka pokrywa 

koszt wydania dokumentu wadliwego lub nieważnego. 

Prawa akcjonariuszy obejmują zbiór dyrektyw postępowania dotyczących akcjona-

riuszy spółki. Prawa i obowiązki akcjonariuszy oraz określenie stosunków pomiędzy 

pojedynczymi akcjonariuszami są zawarte w kodeksie spółek handlowych oraz statucie 

spółki. 

Na podstawie prawa handlowego prawa wynikające z akcji można podzielić na 

dwie podstawowe kategorie: 

a) majątkowe, do których zalicza się: 

• prawo do udziału w zyskach spółki, czyli prawo do dywidendy; 

• prawo do akcji nowej emisji, które dają dotychczasowym akcjonariuszom spółki; 

• pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji; 

• prawo do części majątku w przypadku likwidacji spółki. 

b) korporacyjne, które obejmują: 

• prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej; 

• prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i współdecydowania 

w sprawach, które są przedmiotem obrad; 

• bierne prawo wyborcze organów spółki; 

• prawo mniejszościowe; 

• prawo do wyboru poszczególnych członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 

[22]. 

Spółka akcyjna może działać tylko przez swoje organy: walne zgromadzenie, zarząd 

oraz radę nadzorczą. Walne zgromadzenie decyduje o najważniejszych sprawach zwią-

zanych z działalnością spółki. Wymagania dla uchwał walnego zgromadzenia to m.in.: 
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• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz spra-

wozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium człon-

kom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; 

• postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiąza-

niu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 

• zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz usta-

nowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

• nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, chyba że statut 

stanowi inaczej; 

• emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; 

• nabycie własnych akcji [23]. 

Są to tylko przykładowe kompetencje walnego zgromadzenia. Generalnie jest ono 

władne wydawać uchwały we wszystkich sprawach, o ile nie należą one do kompe-

tencji zarządu lub rady nadzorczej. Walne zgromadzenie może mieć charakter: 

• zwyczajny; 

• lub nadzwyczajny. 

Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Zajmuje się m.in. sprawami związanymi z podzia-

łem zysku, pokryciem strat, rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania zarządu 

z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie i w każdej 

sprawie. Zwołuje się je w przypadku określonych w kodeksie spółek handlowych lub 

w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgroma-

dzeń uznają to za wskazane. Kompetencje do zwołania walnego zgromadzenia posiada 

zarząd, a w razie konieczności rada nadzorcza. W przypadku nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia także akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 

kapitału zakładowego mogą żądać jego zwołania, a także umieszczać określone sprawy 

w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na 

piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przez proponowanym terminem walnego 

zgromadzenia. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Prawo 

głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. 

Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu osobiście, a także przez 

pełnomocników. Możliwe jest również głosowanie za pośrednictwem pełnomocników, 

ale tylko wówczas, gdy pełnomocnictwo udzielone jest na piśmie i dołączone do 

protokołu walnego zgromadzenia. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, 

chyba że statut lub przepisy kodeksu stanowią inaczej. Przykładowo do powzięcia 

uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość 

2/3 głosów. Głosowanie co do zasady jest jawne, a uchwały powinny być umieszczone 

w protokole sporządzonym przez notariusza [24]. 

Zarząd jest organem, który reprezentuje spółkę oraz prowadzi jej sprawy. Składa się 

z jednego lub większej liczby członków, którymi mogą być akcjonariusze lub osoby 

spoza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut 

spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynno-

ściach także przez walne zgromadzenie. Kadencja członka zarządu nie może być 

dłuższa niż 5 lat. W sytuacji, gdy zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie 

są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki. Statut może 
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stanowić inaczej. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a w przy-

padku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jeśli statut tak stanowi. Uchwały 

zarządu są protokołowane. Do członka zarządu odnosi się zakaz konkurencji polega-

jący na tym, iż nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, 

ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej kon-

kurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział 

w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka 

zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej 

jednego członka zarządu. 

Charakterystyczne cechy rady nadzorczej w spółce akcyjnej: 

• Jest organem obligatoryjnym. 

• W skład rady wchodzi co najmniej 3 członków (a w spółce publicznej – 5), którzy są 

powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy (statut może 

przyznać to uprawnienie także innemu podmiotowi); 

• Rada nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorczo, ale istnieje również możliwość 

indywidualnego wykonywania zadań nadzorczych; 

• Członek rady może w każdej chwili zostać odwołany przez podmiot, który go 

powołał (ma także prawo do złożenia rezygnacji); 

• Kadencja rady nie powinna trwać dłużej niż 5 lat, powinien ją określać statut spółki; 

• Rada powinna być zwoływana nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym; 

• Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje jej przewodniczący (w pewnych okoliczno-

ściach prawo takie mają także członkowie rady); 

• Rada może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej po-

łowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, o ile statut nie 

przewiduje surowszego kworum; 

• Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut 

stanowi inaczej (w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 

rady nadzorczej); 

• Możliwość zwołania rady nadzorczej ma jej członek lub zarząd (określają oni po-

rządek obrad), a przewodniczący rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch 

tygodni od dnia otrzymania wniosku; 

• Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie 

określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia (członkom rady przysługuje także 

zwrot kosztów związanych z udziałem w jej pracach); 

• Rada opiniuje sprawozdania przygotowywane przez zarząd; 

• Rada nadzorcza reprezentuje spółkę w sytuacji, gdy członek zarządu z jakiś powo-

dów nie może tego zrobić; 

• Ma prawo zawieszania członków zarządu w ich obowiązkach. W takiej sytuacji jeden 

z członków rady zastępuje członka zarządu, takie zastępstwo może być ustalone na 

maksymalnie trzy miesiące [25]; 

• Sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej dzia-

łalności. Nie ma prawa do wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących 

prowadzenia spraw spółki. 
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Do zakresu jej kompetencji należy m.in. ocena sprawozdań w zakresie ich zgod-

ności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, a także ocena wniosków 

zarządu odnoszących się do podziału zysku lub pokrycia straty. Rada nadzorcza może 

również z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków zarządu. W składzie rady nadzorczej musi być co najmniej 3 członków 

powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut może określić inny 

sposób powoływania i odwoływania. Kadencja członka rady nie może trwać dłużej niż 

5 lat. Osoba, która jest członkiem zarządu, głównym księgowym, radcą prawnym, 

adwokatem nie może być jednocześnie członkiem rady. Uchwały podejmowane są na 

posiedzeniu w obecności co najmniej połowy jej członków. Statut może przewidywać 

surowsze wymagania dotyczące kworum. Rada nadzorcza powinna być zwoływana 

w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym. Zwołania rady nadzorczej 

może żądać członek rady lub zarząd. W takiej sytuacji przewodniczący rady nad-

zorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku [26]. 

W podsumowaniu charakterystyki spółki akcyjnej warto wskazać na główne zalety 

i wady. 

Do głównych zalet spółki akcyjnej można zaliczyć: 

• proste gromadzenie kapitału oraz proste metody pozyskiwania kapitałów w trakcie 

trwania działalności poprzez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finan-

sowych; 

• brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązanie spółki; 

• łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów i poten-

cjalnych akcjonariuszy (jawność danych finansowych spółki – pełna rachunkowość, 

publikacja rocznych raportów finansowych, obowiązek audytu). 

Do głównych wad spółki akcyjnej można zaliczyć: 

• drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji; 

• duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki; 

• konieczność prowadzenia pełnej księgowości; 

• konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej; 

• brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców; 

• skomplikowany proces likwidacji [27]. 

Przedstawiona szczegółowa charakterystyka spółki akcyjnej w ramach niniejszej 

publikacji wydaje się uzasadniona i wynika z przyjętego celu badań oraz wyboru 

takiego przedsiębiorstwa komunalnego, które funkcjonuje jako spółka akcyjna. Biorąc 

pod uwagę wskazane kryterium, do przeprowadzenia badań wybrana została firma 

AQUANET S.A. w Poznaniu.  

Na wstępie podkreślić trzeba, że ww. Spółka obejmuje swoimi działaniami obszar 

powiatu poznańskiego i kilku gmin z innych powiatów, oferując szeroki zakres usług: 

od zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, poprzez hurtową sprze-

daż oraz odbiór ścieków, aż po współpracę kapitałową. Kapitał zakładowy Spółki wy-

nosi 1 121 290 222,00 zł (w całości opłacony) i składa się z 759 133 864 akcji 

imiennych serii A, 98 378 877 akcji imiennych serii B, 985 000 akcji serii C, 1 015 000 

akcji imiennych serii D, 15 000 000 akcji imiennych serii E, 650 000 akcji imiennych 

serii F, 234 868 281 akcji imiennych serii G, 3 938 200 akcji imiennych serii H, 7 321 000 

akcji imiennych serii I, po 1 zł każda. Spółka jest zarejestrowana pod numerem 
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0000234819 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzo-

nym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII 

Gospodarczy KRS i rozpoczęła działalność 25 maja 2005 roku. Obszar działania 

ilustruje rysunek 1. Szczegółowa charakterystyka aktualnej struktury własnościowej 

Aquanet S.A. w Poznaniu zostanie przedstawiona w podrozdziale 3. 

Misja przedsiębiorstwa wodociągowego to: „Gospodarując wodą poprawiamy 

jakość życia”. 

Wizja to: „Przez ciągły rozwój odpowiadamy na oczekiwania społeczne i wyzna-

czamy standardy branży”. 

Zarząd Aquanet S.A. stanowi zespół czteroosobowy. Kadencja Zarządu wynosi 

cztery lata, a rozpoczęła się 24.07.2021 roku. 

Przedmiotem badań jest analiza decyzji inwestycyjnych podjętych przez JST (wy-

kaz – tabela 2), polegających na nabyciu akcji spółki Aquanet S.A. w Poznaniu. 

Oznacza to, że celem najdalej idącym naukowych rozważań, będzie ocena efektyw-

ności i racjonalności wyżej wskazanych decyzji, zarówno pod względem ekonomicz-

nym, jak i społecznym. Aspekt ekonomiczny odniesiony zostanie do działalności ope-

racyjnej (przychodów, kosztów i zysku netto) Spółki Aquanet S.A., a także poten-

cjalnego udziału akcjonariuszy w zyskach w latach 2015-2020. W aspekcie społecz-

nym – potencjalne korzyści dla społeczności miast i gmin z tytułu nabycia akcji przez 

ich władze o znacznej wartości, np. Gmina Mosina kupiła 74 518 984 sztuk akcji 

Spółki AQUANET S.A o łącznej wartości nominalnej 74 518 984 zł. 

Z przyjętych celów badawczych wskazany został problem główny w formie 

hipotezy roboczej:  

W sferze inwestycyjnej JST (miast i gmin, gmin oraz osób fizycznych) w akcje 

Aquanet S.A. w Poznaniu, istotne znaczenie odgrywają z jednej strony: poziom 

zadowolenia z przyjętej koncepcji podziału zysku i stopy dywidendy (tzw. 

usługobiorców i akcjonariuszy), jak i z drugiej strony efektywność oraz 

opłacalność aktywności gospodarczej usługodawcy – wymiar jakościowy 

w wymiarze społeczno-ekonomicznym, a także poziomu zadowolenia ze świad-

czonych usług na rzecz społeczności lokalnej. 

Z analizy zawartej w tytule niniejszej publikacji tezy, problemu badawczego, do-

stępnej literatury przedmiotu oraz posiadanych doświadczeń autorów [28], dotyczą-

cych funkcjonowania tego rodzaju podmiotów przyjęto założenie, że w ramach procesu 

badawczego, trzeba ocenić zarówno decyzje inwestycyjne akcjonariuszy (miast, gmin 

i osób fizycznych, tzw. usługobiorców), a także cele ekonomiczne i społeczne usługo-

dawcy na domenie działalności operacyjnej (przychody, koszty, zysk i jego podział, 

wysokość dywidendy, stopa dywidendy, trendy i prognozy), jak i poziom zadowolenia 

z decyzji inwestycyjnych akcjonariuszy z przyjętej koncepcji podziału zysku kształto-

wania się poziomu dywidendy i jej stopy w latach 2015-2020 oraz poziomu zadowo-

lenia mieszkańców społeczności lokalnych z jakości świadczonych usług – bezpo-

średnich beneficjentów rozwiązań przyjętych przez JST jako akcjonariuszy. 

W ramach ww. założenia oraz organizacji procesu badawczego, wyznaczony został 

horyzont czasowy badań obejmujący lata 2015-2020 w układzie rocznym.  
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Rysunek 1. Obszar działalności AQUANET S.A. w Poznaniu. 

Źródło: https://www.aquanet.pl/o-firmie/informacje-o-spolce/(pobrano 15.11.2021) 

Szczegółowa charakterystyka aktualnej struktury własnościowej AQUANET S.A. 

zostanie przedstawiona w kolejnym podrozdziale nr 4 (zob. tabele 1 i 2). 

4. Charakterystyka struktury własnościowej Aquanet S.A. w Poznaniu 

Zestawienie źródeł tworzenia kapitału akcyjnego ww. spółki przedstawiają tabele 1 

oraz 2. 

Tabela 1. Emisja, liczba akcji Aquanet S.A. 

Emisja Numery akcji Cena akcji 

(zł) 

Liczba akcji 

Akcje imienne 

serii A 
Od nr A 000 000 001 do nr A 766 874 344 1,00 759 133 864 

Akcje imienne 

serii B 
Od nr B 000 000 001 do nr B 098 378 877 1,00 98 378 877 
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Akcje serii C Od nr C 000 001 do nr C 985 000 1,00 985 000 

Akcje imienne 

serii D 
 Od nr D 0 000 001 do nr D 1 015 000 1,00 1 015 000 

Akcje imienne 

serii E 
Od nr E 00 000 001 do nr E 15 000 000 1,00 15 000 000 

Akcje imienne 

serii F 
Od nr F 000 001 do nr F 650 000 1,00 650 000 

Akcje imienne 

serii G 
Od nr G 000 000 001 do nr G 234 868 281 1,00 234 868 281 

Akcje imienne 

serii H 
Od nr H 4 722 201 do nr H 8 660 400 1,00 3 938 200 

Akcje imienne 

serii I 
Od nr I 000 000 001 do nr I 007 321 000 1,00 7 321 000 

Razem liczba akcji = kapitał zakładowy 1 121 290 222 

Źródło: Umowa (statut) Aquanet S.A. 

Tabela 2. Struktura własnościowa Aquanet S.A.  

Lp

. 
Akcjonariusz Liczba akcji 

Łączna wartość 

akcji w zł 

% udział w kapitale 

zakładowym 

1 Miasto Poznań 867 663 723 867 663 723 77,3808 

2 Gmina Mosina 74 518 984 74 518 984 6,6458 

3 Miasto Puszczykowo 40 659 832 40 659 832 3,6262 

4 Gmina Czerwonak 28 261 512 28 261 512 2,5204 

5 Miasto Luboń 25 527 232 25 527 232 2,2766 

6 Gmina Suchy Las 25 587 693 25 587 693 2,2820 

7 Miasto i Gmina Murowana Goślina 19 900 384 19 900 384 1,7748 

8 Miasto i Gmina Kórnik 25 189 462 25 189 462 2,2465 

9 Miasto i Gmina Swarzędz 13 449 520 13 449 520 1,1995 

10 Gmina Brodnica 236 520 236 520 0,0211 

11 
Osoby fizyczne – uprawnieni 

pracownicy (11 os.) 
295 360 295 360 0,0263 

 Łącznie 1 121 290 222 1 121 290 222 100 

Źródło: Umowa (statut) Aquanet S.A. 

Analizując procentowe udziały poszczególnych akcjonariuszy (osoby prawne i fi-

zyczne) w kapitale zakładowym spółki Aquanet, można stwierdzić, że miasto Poznań 

posiada pakiet większościowy akcji, tj. 77,3808%. Oznacza to, że miasto Poznań ma 

decydujący wpływ na: 

• powołanie składu Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej; 

• wyznaczania kierunków aktywności gospodarczej; 

• decyzje inwestycyjne; 

• strategię firmy; 

• podział zysku; 

• inne zamierzenia, cele i zadania. 
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5. Ocena decyzji inwestycyjnych akcjonariuszy (gmin, osób fizycznych 

w akcje Spółki Aquanet) 

Prezentowana tabela nr 2 przedstawia, oprócz wykazu akcjonariuszy (osoby prawne 

oraz fizyczne), także liczbę nabytych akcji z ich nominalną wartością, jak i procentowe 

udziały akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki Aquanet (przedział od 0,0263% do 

77,3808%). Przy czym nabyte przez akcjonariuszy akcje ww. spółki raczej winny być 

postrzegane jako dochodowe inwestycje, które będą generować ewentualne zyski 

w postaci wypłacanej dywidendy. Podstawę prawną do wypłaty dywidendy stanowi 

KSH – Ustawa z dnia 15 września 2000 roku, Kodeks spółek handlowych, art. 30015 

§1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału 

akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została 

przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy, chyba że umowa spółki stanowi 

inaczej. 

Wykaz przychodów, kosztów, zysku netto Spółki Aquanet w latach 2015-2020 

przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. Zestawienie przychodów, kosztów, zysku netto Spółki Aquanet w latach 2015-2020. 

Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017 

1. Przychody z działalności operacyjnej  452 216 000 485 334 000 501 674 000 

2. Koszty działalności operacyjnej  349 416 000 365 838 000 422 914 000 

3. Zysk netto 77 013 000 93 927 000 60 939 000 

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

1. Przychody z działalności operacyjnej  514 100 000 537 484 000 530 446 000 

2. Koszty działalności operacyjnej  456 283 000 497 220 000 511 236 000 

3. Zysk netto 43 290 000 28 721 000 15 278 000 

Źródło: Dokumenty sprawozdawcze Aquanet S.A. w Poznaniu. 

 

Wykres 1. Zmiany przychodów, kosztów operacyjnych, zysków w latach 2015-2020.  

Źródło: Obliczenia własne 
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Interpretacja wyników badań: 

1. Zarówno przychody, jak i koszty operacyjne wykazują tendencję rosnącą; 

2. Najwyższy przychód operacyjny firma uzyskała w 2019 roku (537 484 000 zł); 

3. Najniższy koszt operacyjny miał miejsce w 2015 roku i wyniósł: 349 416 000 zł; 

4. Zysk netto od 2016 roku wykazuje tendencję malejącą, co oznacza pojawienie się 

kategorii utraconych korzyści (koszty alternatywne); 

5. Najwyższy zysk netto firma Aquanet osiągnęła w 2016 roku (93 927 000 zł). 

Opisywana ww. wnioskach tendencja rosnąca przychodów, kosztów oraz malejąca 

zysków może wywoływać u akcjonariuszy obawy co do opłacalności podjętych de-

cyzji inwestycyjnych. W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, że w 2016 roku spółka 

Aquanet wypracowała zysk netto na poziomie 93 927 000 zł, a w 2020 roku 

15 278 000 zł, czyli zysk zmniejszył się o 6,15 razy i niewątpliwie jest to powód do 

niepokoju i być może podjęcia przez Zarząd Spółki działań naprawczych. 

Zasadność owych obaw i konieczność podjęcia ewentualnych działań potwierdza 

analiza wskaźnika poziomu kosztów, które przedstawia wykres 2. 

 
Wykres 2. Zmiany wskaźnika poziomu kosztów ogółem w latach 2015 do 2020.  

Źródło: Obliczenia własne 

Interpretacja wyników badań: 

1. Wypracowanie jednej jednostki przychodów w okresie od 2015 do 2020 roku 

skutkowało wzrostem kosztów; 

2. Wartość wskaźnika poziomu kosztów ogółem wykazuje tendencję rosnącą 

(dodatnie nachylenie linii trendu); 

3. Spadek zysku netto w okresie od 2015 do 2020 roku oznacza jednocześnie wzrost 

wartości wskaźnika poziomu kosztów, 

4. Spadek zysku netto oraz wzrost wskaźnika poziomu kosztów dla akcjonariuszy 

oznacza spadek opłacalności inwestycji (wartości akcji oraz wysokości dywi-

dendy). 
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Biorąc pod uwagę statut Spółki, a szczególnie §18.1. Akcjonariusze mają prawo do 

udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez firmę 

audytorską, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjo-

nariuszom, z zastrzeżeniem ust. 4. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych 

akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do doko-

nanych wpłat na akcje, udziały w podziale zysku poszczególnych akcjonariuszy (osób 

prawnych i fizycznych) w okresie od 2015 do 2020 roku kwotowo, przedstawia tabela 

4 oraz wykresy 3 do 12. 

Tabela 4. Podział zysku (statut spółki), kryterium udziału w kapitale akcyjnym Aquanet S.A. w Poznaniu 

w latach 2015-2020. 

Lp. Akcjonariusz 2015 2016 2017 2018 

1 Miasto Poznań 59 593 276 72 681 464 47 155 086 33 498 148 

2 Gmina Mosina 5 118 130 6 242 201 4 049 884 2 876 967 

3 Miasto Puszczykowo 2 792 645 3 405 981 2 209 770 1 569 782 

4 Gmina Czerwonak 1 941 036 2 367 336 1 535 907 1 091 081 

5 Miasto Luboń 1 753 278 2 138 342 1 387 337 985 540 

6 Gmina Suchy Las 1 757 437 2 143 414 1 390 628 987 878 

7 Miasto i Gmina Murowana 

Goślina 

1 366 827 1 667 016 1 081 545 768 311 

8 Miasto i Gmina Kórnik 1 730 097 2 110 070 1 368 995 972 510 

9 Miasto i Gmina Swarzędz 923 771 1 126 654 730 963 519 264 

10 Gmina Brodnica 16 250 19 819 12 858 9 134 

11 Osoby fizyczne – uprawnieni 

pracownicy (11 os.) 
20 254 24 703 16 027 11 385 

 
Łącznie 77 013 000 93 927 000 60 939 000 43 290 000 

Lp. Akcjonariusz 2019 2020 Razem zysk ROIC 

1 Miasto Poznań 22 224 540 11 822 239 246 974 752 28,46 

2 Gmina Mosina 1 908 740 1 015 345 21 211 267 28,46 

3 Miasto Puszczykowo 1 041 481 554 011 11 573 670 28,46 

4 Gmina Czerwonak 723 884 385 067 8 044 310 28,46 

5 Miasto Luboń 653 862 347 819 7 266 179 28,46 

6 Gmina Suchy Las 655 413 348 644 7 283 414 28,46 

7 Miasto i Gmina Murowana 

Goślina 

509 740 271 154 5 664 594 28,46 

8 Miasto i Gmina Kórnik 645 217 343 220 7 170 109 28,46 

9 Miasto i Gmina Swarzędz 344 508 183 260 3 828 420 28,47 

10 Gmina Brodnica 6 060 3 224 67 344 28,47 

11 Osoby fizyczne – uprawnieni 

pracownicy (11 os.) 

7 554 4 018 83 941 28,42 

 
Łącznie 28 721 000 15 278 000 319 168 000 x 

Źródło: Opracowanie własne 

1. Miasto Poznań – liczba akcji: 867 663 723, udział w kapitale zakładowym spółki: 

77,3808%. Zmiany wysokości zysku netto w okresie od 2015 do 2020 roku przed-

stawia wykres 3. 
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Wykres 3. Zmiany wysokości zysku netto (według kryterium udziału w kapitale zakładowym AQUANET 

S.A. W Poznaniu) w okresie od 2015-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4 

Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto – 

spadek z poziomu 72 681 464 zł do wysokości 11 822 239 zł (6,15-krotny); 

2. Łączny wypracowany zysk netto w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł 

246 974 752 zł; 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie obejmującym lata 

2015-2020 wyniosła 28,46%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym 

kapitale (867 663 723 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymi-

stycznej. 

 

2. Gmina Mosina – liczba akcji: 74 518 984, udział w kapitale zakładowym Spółki 

AQUANET w Poznaniu: 6,6458%. Zmiany wysokości zysku netto w okresie od 2015 

do 2020 roku przedstawia wykres 4. 

 

Wykres 4. Zmiany wysokości zysku netto (według kryterium udziału w kapitale zakładowym Aquanet S.A. 

w Poznaniu) w latach 2015-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4 
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Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto – 

spadek z poziomu 6 242 201 zł do wysokości 1 015 345 zł (6,15-krotny); 

2. Łączny wypracowany zysk netto w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł  

21 211 267 zł; 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie 2015 do 2020 

wyniosła 28,46%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym kapitale  

(74 518 984 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymistycznej. 

 

3. Gmina Puszczykowo – liczba akcji: 40 659 832, udział w kapitale zakładowym 

Spółki Aquanet S.A. w Poznaniu: 3,6262%. Zmiany wysokości zysku netto w okresie 

od 2015 do 2020 roku przedstawia wykres 5. 

 

Wykres 5. Zmiany wysokości zysku netto (według kryterium udziału w kapitale zakładowym Aquanet S.A. 

w Poznaniu) w okresie od 2015-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4 

Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto – 

spadek z poziomu 3 405 981 zł do wysokości 554 011 zł (6,15-krotny); 

2. Łączny wypracowany zysk netto w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł  

11 573 670 zł; 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie 2015 do 2020 wy-

niosła 28,46%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym kapitale  

(40 659 832 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymistycznej. 

 

4. Gmina Czerwonak – liczba akcji: 28 261 512, udział w kapitale zakładowym 

Spółki Aquanet S.A. w Poznaniu: 2,5204%. Zmiany wysokości zysku netto w okresie 

od 2015 do 2020 roku przedstawia wykres 6. 
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Wykres 6. Zmiany wysokości zysku netto (według kryterium udziału w kapitale zakładowym Aquanet S.A. 

w Poznaniu) w okresie od 2015 do 2020 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4 

Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto – 

spadek z poziomu 2 367 336 zł do wysokości 385 067 zł (6,15-krotny). 

2. Łączny wypracowany zysk netto w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł  

8 044 310 zł. 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie 2015 do 2020 wy-

niosła 28,46%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym kapitale  

(28 261 512 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymistycznej. 

 

5. Gmina Luboń – liczba akcji: 25 527 232, udział w kapitale zakładowym Spółki 

Aquanet w Poznaniu: 2,2766%. Zmiany wysokości zysku netto w okresie od 2015 do 

2020 roku przedstawia wykres 7. 

 

Wykres 7. Zmiany wysokości zysku netto (według kryterium udziału w kapitale zakładowym Spółki 

AQUANET w Poznaniu) w okresie 2015-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4 
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Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto – 

spadek z poziomu 2 138 342 zł do wysokości 347 819 zł (6,15-krotny); 

2. Łączny zysk netto wypracowany w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł  

7 266 179 zł; 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie 2015 do 2020 wy-

niosła 28,46%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym kapitale  

(25 527 232 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymistycznej. 

 

6. Gmina Suchy Las – liczba akcji: 25 587 693, udział w kapitale zakładowym 

Spółki Aquanet w Poznaniu: 2,282%. Zmiany wysokości zysku netto w okresie od 

2015 do 2020 roku przedstawia wykres 8. 

 

Wykres 8. Zmiany wysokości zysku netto (według kryterium udziału w kapitale zakładowym Spółki Aquanet 

w Poznaniu) w okresie 2015-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4 

Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto – 

spadek z poziomu 2 143 414 zł do wysokości 348 644 zł (6,15-krotny). 

2. Łączny zysk netto wypracowany w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł  

7 283 414 zł. 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie 2015 do 2020 wy-

niosła 28,46%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym kapitale  

(25 587 693 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymistycznej. 

 

7. Miasto i Gmina Murowana Goślina – liczba akcji: 19 900 384, udział 

w kapitale zakładowym Spółki Aquanet w Poznaniu: 1,7748%. Zmiany wysokości 

zysku netto w okresie od 2015 do 2020 roku przedstawia wykres 9. 

 
 

 

 

1
7

5
7

4
3

7

2
1

4
3

4
1

4

1
3

9
0

6
2

8

9
8

7
8

7
8

6
5

5
4

1
3

3
4

8
6

4
4

7
2

8
3

4
1

4

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem

zysk

Akcjonariusz – Gmina Suchy Las



Analiza decyzji inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego w akcje spółki kapitałowej 

w perspektywie ekonomicznej i społecznej (na przykładzie Aquanet S.A. w Poznaniu) 
 

107 

 

 

Wykres 9. Zmiany wysokości zysku netto (według kryterium udziału w kapitale zakładowym Spółki Aquanet 

w Poznaniu w okresie 2015-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4 

Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto – 

spadek z poziomu 1 667 016 zł do wysokości 271 154 zł (6,15-krotny); 

2. Łączny zysk netto wypracowany w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł  

5 664 594 zł; 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie 2015 do 2020 wy-

niosła 28,46%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym kapitale  

(19 900 384 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymistycznej. 

 

8. Miasto i Gmina Kórnik – liczba akcji: 25 189 462, udział w kapitale 

zakładowym Spółki Aquanet w Poznaniu: 2,2465%. Zmiany wysokości zysku netto 

w okresie od 2015 do 2020 roku przedstawia wykres 10. 

 

Wykres 10. Zmiany wysokości zysku netto (według kryterium udziału w kapitale zakładowym Spółki 

Aquanet w Poznaniu) w okresie 2015-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4 
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Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto –

spadek z poziomu 2 110 017 zł do wysokości 343 220 zł (6,15-krotny); 

2. Łączny zysk netto wypracowany w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł  

7 170 109 zł; 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie 2015 do 2020 wy-

niosła 28,46%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym kapitale  

(25 189 462 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymistycznej. 

 

9. Miasto i Gmina Swarzędz – liczba akcji: 13 449 520, udział w kapitale zakła-

dowym Spółki Aquanet w Poznaniu: 1,1995%. Zmiany wysokości zysku netto 

w okresie od 2015 do 2020 roku przedstawia wykres 11. 

 

Wykres 11. Zmiany wysokości zysku netto (według kryterium udziału w kapitale zakładowym Spółki 

Aquanet w Poznaniu) w okresie od 2015 do 2020 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4 

Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto – 

spadek z poziomu 1 126 654 zł do wysokości 183 260 zł (6,15-krotny). 

2. Łączny zysk netto wypracowany w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł  

3 828 420 zł. 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie 2015 do 2020 wy-

niosła 28,47%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym kapitale  

(13 449 520 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymistycznej. 

 

10. Gmina Brodnica – liczba akcji: 236 520, udział w kapitale zakładowym Spółki 

Aquanet w Poznaniu: 0,0211%. Osoby fizyczne – liczba akcji: 295 360, udział 

w kapitale zakładowym spółki: 0,0263%. 

Zmiany wysokości zysku netto w okresie od 2015 do 2020 roku przedstawia 

wykres 12. 
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Wykres 12. Zmiany wysokości zysku netto (według kryterium udziału w kapitale zakładowym Spółki 

Aquanet w Poznaniu) w okresie 2015-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4 

Interpretacja wyników badań: 

Gmina Brodnica. 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto 

 spadek z poziomu 19 819 zł do wysokości 3 224 zł (6,15-krotny); 

2. Łączny zysk netto wypracowany w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł 67 344 zł; 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie 2015 do 2020 wy-

niosła 28,47%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym kapitale 

(236 520 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymistycznej. 

Osoby fizyczne. 

1. W okresie od 2016 do 2020 roku widoczna jest tendencja malejąca zysku netto – 

spadek z poziomu 24 703 zł do wysokości 4 018 zł (6,15 krotny). 

2. Łączny zysk netto wypracowany w okresie od 2015 do 2020 roku wyniósł 83 941 zł. 

3. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) w okresie 2015 do 2020 wy-

niosła 28,42%, co oznacza również, że zwrot na zainwestowanym kapitale 

(295 360 zł) może nastąpić za minimum 10 lat w wersji optymistycznej. 

Prezentowane powyżej analizy potencjalnych korzyści akcjonariuszy wskazują na 

słabnąca opłacalność inwestycji, jako efekt nabycie za określony kapitał określonej 

ilości akcji. W tym przypadku w interesie akcjonariuszy jest oczekiwanie maksyma-

lizacji zysku postrzeganego jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału, tj. wypłaty 

zysków z ich udziałów i zwrot z inwestycji, który, jak wynika z szacunkowych 

obliczeń, przebiegać będzie w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Zakładając, że Zarząd Spółki w okresie od 2015 do 2020 roku sukcesywnie reali-

zował zobowiązania spółki wobec akcjonariuszy z tytułu dywidendy, jej wysokość 

przypadającą na 1 akcję przedstawia wykres 13. 
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Wykres 13. Zmiany wysokości potencjalnej dywidendy w okresie 2015-2020. 

Źródło: Opracowanie własne 

Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2015 do 2016 roku dywidenda wzrosła o 0,015 groszy; 

2. Gwałtowny spadek wysokości dywidendy nastąpił po 2016 roku, co potwierdza 

zarówno linia trendu, jak i jej równanie. W okresie od 2016 do 2020 roku, spadek 

ten wyniósł: 0,07groszy, tj. redukcja wysokości dywidendy o 83,73% w stosunku 

do 2016 roku; 

3. Pochodną spadku wysokości dywidendy, jest adekwatny spadek wartości rynko-

wej Spółki Aquanet w Poznaniu; 

4. Wartość rynkowa spółki (WR) w 2016 roku wyniosła: 1 118 178 571 zł, 

natomiast w 2020 roku: 1 091 285 714 zł. Oznacza to, że wartość rynkowa spółki 

(WR) zmniejszyła się o 26 892 857 zł. 

Dopełnieniem prezentowanych powyżej ocen jest analiza stopy dywidendy ozna-

czającej, ile procent można otrzymać z zainwestowanego kapitału (wykres 14). 

 

Wykres 14. Zmiany wysokości stopy dywidendy w okresie od 2015-2020. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Interpretacja wyników badań: 

1. W okresie od 2015 do 2016 roku stopa dywidendy wzrosła o 1,23%; 

2. Bardzo silny spadek wysokości stopy dywidendy nastąpił po 2016 roku, co 

potwierdza zarówno linia trendu oraz jej równanie. W okresie od 2016 do 2020 

roku, spadek ten wyniósł 5,69%; 

3. Pożądaną tendencją z punktu widzenia akcjonariuszy jest wzrost stopy dywidendy, 

oznaczającej opłacalność inwestycji oraz ile procent można otrzymać z zainwe-

stowanego kapitału. Niestety w tym przypadku 5,69% spadek stopy dywidendy, 

stanowi utracone korzyści (koszt alternatywny) dla wszystkich akcjonariuszy, 

a tym samym pesymistyczne prognozy na przyszłość. 

Biorąc pod uwagę statut spółki, KSH, oraz wyniki przeprowadzonej analizy można 

zaznaczyć, że pojawić się mogą różne rozwiązania po stronie niezadowolonych akcjo-

nariuszy polegające np. na: żądaniu podjęcia przez zarząd programów naprawczych, 

sprzedaży posiadanych akcji, a w przypadku ewentualnej dużej straty likwidacji spółki. 

W tym miejscu trzeba podkreślić, że w większości akcjonariuszami są miasta oraz 

gminy, które reprezentują nade wszystko interesy społeczności samorządowej. Fakt ten 

bardzo często jest pomijany lub zbyt słabo akcentowany. Owa współzależność między 

społecznością samorządową, a utworzonymi przez ich władze samorządowe firmami, 

stanowi wyróżnik w stosunku do różnych spółek działających jako pomioty, których 

akcjonariuszami są osoby prawne oraz fizyczne angażujące własny kapitał na własne 

ryzyko. 

6. Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone rozważania dotyczące analizy inwestycji dziesięciu JST w akcje 

spółki samorządowej w perspektywie ekonomicznej i społecznej (na przykładzie 

Spółki Aquanet w Poznaniu) pozwalają na sformułowanie wniosków końcowych. 

Mają one znaczenie dla oceny funkcjonowania samorządowych spółek kapitałowych –

komunalnych i polityki inwestycyjnej prowadzonej przez JST. 

Wnioski z przeprowadzonych badań: 

1. Władze samorządowe muszą samodzielnie podjąć decyzje, w jaki sposób zorga-

nizować rynek usług, by najlepiej zaspokoić potrzeby mieszkańców w aspekcie 

dopuszczalnych sposobów organizacyjno-prawnych gospodarki komunalnej. Pro-

blematykę tę reguluje kilka aktów prawnych, które umożliwiają JST wybór roż-

nych rozwiązań realizacji zadań własnych poprzez utworzenie własnej samorzą-

dowej spółki kapitałowej lub nabycia udziałów w formie akcji w samorządowej 

spółce akcyjnej. 

2. Na podstawie oceny misji i strategii działania komunalnych spółek kapitałowych, 

które, realizując zadania na rzecz lokalnego społeczeństwa miasta i gminy kierują 

się zarówno rachunkiem ekonomicznym, jak i potrzebami mieszkańców miast 

i gmin w kierunku ich maksymalnego zaspokojenia.  

3. Aktywność gospodarcza Spółki Aquanet z siedzibą w Poznaniu w okresie 2015-

2020 w zakresie uzyskanych wskaźników poziomu przychodów i kosztów oraz 

zysku netto wykazywała zmienną tendencję malejącą z wyjątkiem 2016 roku, 

w którym wystąpił korzystny stosunek przychodów do kosztów i spowodował 

wzrost zysku (tab. 3, wykres 1). 
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4. Na podstawie dokonanej analizy struktury własnościowej Aquanet S.A. w Po-
znaniu można stwierdzić, że łączna ilość akcji i zarazem ich wartość (przy 
wycenie 1 akcji za 1 zł) wynosi 1 121 290 222 zł. Większościowy udział nabytych 
akcji należy do 10 JST (tab. 2). 

5. Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących oceny decyzji inwestycyj-
nych akcjonariuszy przez pryzmat uzyskanych wyników na działalności opera-
cyjnej z punktu ich widzenia należy stwierdzić, że uzyskane wskaźniki poziomu 
przychodów i kosztów oraz spadek zysku w analizowanym okresie (tab. 2, wykres 1) 
oznacza spadek opłacalności inwestycji (spadek wartości akcji oraz wysokości 
dywidendy). 

6. Dokonując oceny koncepcji potencjalnego podziału zysku według statutu spółki, 
przy zastosowaniu kryterium udziału w kapitale akcyjnym Spółki Aquanet 
(w okresie 2015 do 2020) należy stwierdzić, że widoczna jest z roku na rok ten-
dencja malejąca i to bez względu na ilość posiadanych akcji (zob. tab. 4). 

7. Analizując wskaźnik zmiany wysokości stopy i dywidendy przysługującej JST 
jako akcjonariuszom w okresie 2015-2020, należy stwierdzić, że miał on tendencję 
malejącą z wyjątkiem roku obrachunkowego 2016, w którym spółka uzyskała 
wysoki zysk netto i wystąpiła tendencja wzrostowa (tab. 3, wykresy od 1 do 12). 

8. Należy stwierdzić, że Spółka Aquanet w Poznaniu nie wypłaciła dywidendy 
przysługującej akcjonariuszom JST, tj. miastom, gminom oraz osobom fizycznym 
(wykaz – tab. 2). Oznacza to, że podejmowane przez JST decyzje inwestycyjne 
o znacznej wartości można uznać jako nieracjonalne (ustawa z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych: art. 44., pkt 3. wydatki publiczne powinny 
być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, itd.). 
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Analiza decyzji inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego w akcje 
spółki kapitałowej w perspektywie ekonomicznej i społecznej (na przykładzie 
Aquanet S.A. w Poznaniu) 

Streszczenie 

W publikacji podjęta została próba analizy inwestycji JST w akcje spółki samorządowej w perspektywie 

ekonomicznej i społecznej (na przykładzie Spółki Aquanet w Poznaniu), w której JST dysponują więk-

szością udziałów w kapitale akcyjnym. Z praktyki funkcjonowania tego typu podmiotów gospodarczych 

wynika, że między funkcjami społecznymi i ekonomicznymi istnieje przestrzeń charakteryzująca się prze-

ciwstawnymi wektorami opisującymi tendencje rozwojowe badanych zjawisk oraz wskaźników ekono-

micznych, szczególnie na poziomie wyników finansowych. Uwzględniając powyższe założenie, cel, przed-

miot badań przeprowadzono analizę inwestycji JST w akcje spółki akcyjnej z perspektywy zmiany 

wskaźników poziomu przychodów, kosztów operacyjnych, zysku netto i udziałów w zyskach oraz kształ-

towania się stopy dywidendy w latach 2015-2020. Najważniejszym atutem inwestycji JST w akcje spółki 

samorządowej akcyjnej jest szersza perspektywa ich możliwości rozwoju, niezależnie od korzyści 

finansowych dla nich jako akcjonariuszy. 

Słowa kluczowe: spółka akcyjna, inwestycje, akcja, dywidenda, stopa 

The article attempts to analyze the investments of local government units 

in shares of a local government company in the economic and social perspective 

(on the example of Aquanet S.A. in Poznań), in which local government units hold 

the majority of shares in the share capital 

Abstract 

The practice of functioning of this type of economic entities shows that there is a space between social and 

economic functions characterized by contradictory vectors describing the development trends of the studied 

phenomena and economic indicators, especially at the level of financial results. Taking into account the 

above assumption, purpose and subject of research, an analysis of the investment of local government units 

in shares of a joint-stock company was carried out in the perspective of changes in the indicators of the 

level of revenues, operating costs, net profit and share in profits as well as the dividend rate in 2015-2020. 

The most important advantage of local government units' investments in the shares of a local government 

joint-stock company is the greater prospect of their development opportunities, not looking at the financial 

benefits for them as shareholders. 

Keywords: joint-stock company, investments, share, dividend, rate 
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Gabriela Anna Gąsior1 

Zwielokrotnianie utworu w przesyłaniu strumieniowym 

w polskim i unijnym prawie autorskim 

1. Wprowadzenie 

Netflix, Amazon Prime, YouTube czy Spotify – to nazwy, które zna już każde 

dziecko. Powyższe platformy oferują widzowi możliwość oglądania wideo, czy słu-

chania muzyki przez Internet bez konieczności pobierania, a całość odbywa się za pośred-

nictwem przeglądarki lub aplikacji, wykorzystąc technologię streamingu. Streaming to 

w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego „strumieniowanie”. Streaming 

w praktyce polega to na tym, że dane dostarczane są w sposób ciągły i synchronizują 

się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownik nie musi ściągać plików na swój 

komputer [1]. 

Nie ulega wątpliwości, że każde strumieniowanie utworu wiąże się z jego zwielo-

krotnieniem. Sam proces strumieniowania, jako metoda przesyłu danych, jest procesem 

zlożonym i skomplikowanym technologicznie. Jak zatem, i czy w ogóle, z tymi niedo-

godnościami zmierza się polskie i unijne prawo autorskie? 

2. Pola eksploatacji strumieniowania 

Jednym podstawowych problemów, które pojawiają się, kiedy mowa o strumie-

niowaniu utworów w rozumieniu prawa autorskiego, jest pytanie o pola eksploatacji, 

czyli o dozwolone sposoby korzystania z utworu, np. nagrywanie, zwielokrotnianie, 

sprzedaż zwielokrotnionego utworu. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (dalej jako „pr. aut.”) [2], tylko autor ma prawo określać pola eksploatacji 

swojego utworu. W umowie przeniesienia lub sprzedaży praw majątkowych muszą 

być wyraźnie określone pola eksploatacji, gdzie dozwolone jest wykorzystanie utworu. 

Wyodrębnienia możliwych pól eksploatacji dokonuje sam ustawodawca w art. 50 

pr. aut. Zgodnie z przywołanym przepisem, odrębne pola eksploatacji stanowią 

w szczególności: 

1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną tech-

niką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu mag-

netycznego oraz techniką cyfrową. 

2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym [2] 

Każde strumieniowanie utworu wiąże się zatem z jego zwielokrotnieniem techniką 

cyfrową w rozumieniu art. 50 pkt 1 pr. aut. Pozostaje jednak pytanie, do jakiego pola 

eksploatacji należy przyporządkować udostępnianie utworu techniką strumieniowania. 

 
1 gabriela.gasior@gmail.com, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, https://oirp.lu/. 
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Istnieją zasadniczo dwa rodzaje transmisji strumieniowych, które są wykorzy-

stywane w internetowej dystrybucji dzieł cyfrowych – transmisja strumieniowa na 

żywo („live”, „time-shifted”) i transmisja strumieniowa na żądanie („on demand”).  

W streamingu na żywo zawartość jest dostarczana w czasie rzeczywistym z jednego 

źródła do wielu użytkowników jednocześnie. Ta forma transmisji jest również nazywana 

„webcastingiem” i jest obecnie szeroko stosowana do dostarczania treści w czasie rze-

czywistym, takich jak konferencje, programy na żywo, wydarzenia na żywo, a nawet 

wydarzenia z własnego życia osobistego (tzw. „lifecasting”). Webcasting również uży-

wany jest do nadawania treści produkowanych w Internecie, w sposób podobny do trady-

cyjnych stacji radiowych lub telewizyjnych (webradio i telewizja internetowa) lub do 

retransmisji w Internecie programów, które są pierwotnie transmitowane drogą radiową, 

satelitarną lub kablową, lub inne stacje nadawcze („simulcasting”) [3]. Simulcasting 

możemy podzielić na simulcasting własny – polegający na równoczesnej, prowadzonej 

bez zmian „retransmisji” programu nadawanego w tradycyjny sposób, która dokonywana 

jest przez ten sam podmiot, który nadaje program pierwotny i simulcasting cudzy – od 

simulcastingu własnego różni go przesłanka podmiotowa – w simulcastingu cudzym 

„retransmisji” dokonuje podmiot inny niż pierwotnie nadający program [4]. 

W kwestii webcastingu i simulcastingu własnego w doktrynie rozważa się możli-

wość kwalifikowania ich bądź jako publicznego udostępniania utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bądź 

jako nadawania, bądź jako odrębnego, nowego pola eksploatacji (nadawania interneto-

wego). Podobny problem dotyczy simulcastingu cudzego, który może być traktowany 

jako udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, jako nienazwane pole eksploatacji lub jako 

postać reemisji [7]. 

Inną formą przesyłania strumieniowego jest przesyłanie strumieniowe na żądanie, 

które służy do udostępniania użytkownikom dowolnego rodzaju treści w wybranym 

przez użytkownika czasie. Przesyłanie strumieniowe na żądanie jest obecnie główną 

metodą stosowaną do udostępniania filmów w Internecie, ale coraz częściej stosuje się 

ją również w dystrybucji muzyki online. Świadczenie usług on-demand nieuchronnie 

wiąże się z korzystaniem z utworów na polu publiczne udostępnianie utworu w taki spo-

sób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym [7]. 

3. Strumieniowanie jako publiczne udostepnianie 

Zgodnie z europejskim prawem autorskim, wyłączne prawo do publicznego udo-

stępniania utworu obejmuje każde udostępnianie utworu odbiorcom nieznajdującym 

się w miejscu, z którego przekazywanie pochodzi. Prawo to obejmuje każdą publiczną 

transmisję lub retransmisję utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, w tym 

nadawanie programów; prawo to nie powinno obejmować żadnych innych działań [5]. 

Z perspektywy użytkownika podstawową różnicą między odbiorem strumieniowa-

nych plików a ich pobieraniem jest to, że w pierwszym przypadku nie dochodzi do ich 

trwałego zapisania na dysku twardym [6], choć niewielkie, skompresowane fragmenty 

plików przechowywane są w pamięci podręcznej (buforze), z której są odtwarzane na 

ekranie urządzenia użytkownika końcowego. Wkrótce po odtworzeniu (choć nieko-

niecznie od razu) fragmenty te są automatycznie usuwane [7]. 
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Podczas gdy proces transmisji jest podobny zarówno w przypadku przesyłania 

strumieniowego na żywo, jak i na żądanie, inicjacja transmisji jest znacząco różna. 

W streamingu na żądanie dane są przechowywane na centralnym serwerze, z którego 

na żądanie użytkownika inicjowana jest transmisja. W transmisji na żywo dane są 

przechwytywane ze źródła, przetwarzane na sygnał cyfrowy i przesyłane do wielu 

użytkowników jednocześnie. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transmisji tylko 

wtedy, gdy jest ona dostarczana przez serwis. W konsekwencji transmisje na żądanie 

i na żywo wiążą się z różnymi zestawami praw, ponieważ sposób przekazywania treści 

opinii publicznej jest inny. 

Prawo do publicznego udostępniania określa art. 3 ust. 1 dyrektywy o społeczeń-

stwie informacyjnym [5], który brzmi: 

Państwa Członkowskie powinny zapewnić autorom wyłączne prawo do zezwa-

lania lub zabraniania na jakiekolwiek publiczne udostępnianie ich utworów, 

drogą przewodową lub bezprzewodową, włączając podawanie do publicznej 

wiadomości ich utworów w taki sposób, że osoby postronne mają do nich 

dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. 

Powszechnie przyjmuje się, że prawo do publicznego udostępniania jest naruszane 

za każdym razem, gdy chroniony utwór jest udostępniany publicznie „w jakikolwiek 

sposób”, zatem gdy przesyłanie odbywa się przez Internet, wystarczy, że utwór zostanie 

udostępniony za pomocą dowolnych środków (w tym peer-to-peer i hiperłączy), aby 

doszło do naruszenia art. 3 ust. 1 dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym.  

Udostępnianie publiczne jest pojęciem zbiorczym, które obejmuje dwa odrębne 

prawa, a mianowicie:  

• prawo do publicznego nadawania utworu; 

• prawo do udostępniania utworu z miejsca i w czasie indywidualnie wybranym przez 

członków społeczeństwa [4]. 

Pojęcie nadawania znalazło swoją normatywną definicję w art. 6 ust. 1 pkt 4 pr. aut 

i należy je rozumieć jako rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, 

prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób prze-

wodowy [2]. Cechą charakterystyczną nadawania (i zarazem odróżniającą ją od 

telekomunikacji) jest to, że nadawanie jest aktem jednostronnym – decyzja o nadaniu 

programu leży w całości w geście nadawcy i „wiąże” odbiorcę, także co do czasu 

odbioru [7].  

Różnica między prawem „do nadawania” a prawem „udostępniania” polega na tym, 

że w trakcie nadawania użytkownik może uzyskać dostęp do utworu tylko w czasie, 

gdy utwór jest transmitowany, podczas gdy udostępniając utwór, użytkownik może 

uzyskać do niego dostęp, kiedy tylko zechce – w tym drugim przypadku użytkownik 

może zdecydować, kiedy i gdzie zainicjować transmisję, podczas gdy w pierwszym 

przypadku użytkownik może uzyskać dostęp do transmisji dopiero po jej dostarczeniu. 

W związku z tym wydaje się, że wszystkie zastosowania, które są tutaj zaklasyfiko-

wane jako „przesyłanie strumieniowe na żądanie”, powinny być objęte definicją 

„udostępniania”, podczas gdy „przesyłanie strumieniowe na żywo” powinno być 

objęte definicją „nadawania”.  



 

Gabriela Anna Gąsior 
 

118 

 

Rozróżnienie między nadawaniem a udostępnianiem jest kluczowe, ponieważ prawa 

te podlegają różnym reżimom prawnym na mocy europejskiego prawa autorskiego. 

Istnieją w szczególności dwie różnice.  

Po pierwsze, w przypadku udostępniania, autorom oraz posiadaczom praw pokrew-

nych przysługuje wyłączne prawo do publicznego udostępniania utworu [5], podczas 

gdy w przypadku rozpowszechniania, posiadaczom praw do artystycznych wykonań 

i do nagrań fonograficznych przysługuje – na podstawie art. 8 ust. 2 dyrektywy Parla-

mentu Europejskiego w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrew-

nych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej [8] – jedynie prawo do 

godziwego wynagrodzenia.  

Po drugie, nadawanie podlega specjalnemu „prawu do retransmisji drogą kablową”, 

o której mowa w art. 9-12 dyrektywy Rady w sprawie koordynacji niektórych zasad 

dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do 

przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową [9]. Retransmisja kablowa jest 

zdefiniowana jako równoczesna, niezmieniona i pełna transmisja programów radio-

wych lub telewizyjnych z innego Państwa Członkowskiego, drogą przewodową lub 

bezprzewodową, w tym satelitarną, retransmitowana w systemie kablowym lub mikro-

falowym do odbioru publicznego [9]. Zgodnie z postanowieniami tej dyrektywy, prawo 

przysługujące właścicielom i posiadaczom praw autorskich i praw pokrewnych, pole-

gające na udzielaniu lub odmowie udzielenia operatorom kablowym zezwoleń na 

retransmisje drogą kablową, realizowane było wyłącznie za pośrednictwem organizacji 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi [9]. Oznacza to, że operator kablowy ma 

prawo do retransmisji większości programów nadawanych przez nadawców bez koniecz-

ności rozliczania praw z każdym ich posiadaczem. Ten system zbiorowego zarządzania 

prawami nie ma zastosowania w kontekście udostępniania. 

4. Streaming a prawo do zwielokrotniania utworu 

Dyrektywa w sprawie społeczeństwa informacyjnego [5] w art. 2 definiuje prawo 

do zwielokrotniania jako wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania bezpośred-

niego lub pośredniego, tymczasowego lub stałego zwielokrotniania utworu, przy 

wykorzystaniu wszelkich środków i w jakiejkolwiek formie, w całości lub częściowo. 

Transmisja strumieniowa może wiązać się ze zwielokratnianiem treści na różne 

sposoby. Może to nastąpić zarówno jako warunek transmisji on demand, gdy kopia 

pliku jest przechowywana na serwerze w celu dostarczenia na żądanie użytkownika, 

jak i w trakcie transmisji na żywo, gdy dane są buforowane zarówno w komputerze 

nadawcy, jak i odbiorcy.  

Zasadniczo, biorąc pod uwagę szeroki zakres definicji art. 2, transmisja elektro-

niczna może uniknąć prima facie naruszenia prawa do zwielokrotniania, jeśli nie 

kwalifikuje się jako zwielokrotnianie „częściowe”. Może to mieć miejsce tylko wtedy, 

gdy ilość pobieranego utworu jest znikoma lub gdy jest zbyt pozbawiony jakiego-

kolwiek śladu oryginalności lub kreatywności, aby zostać uznanym za „część” dzieła.  

Prawo do zwielokrotniania jest naruszone nie tylko w przypadku częściowego 

zwielokrotniania utworu, ale także gdy powstała kopia jest „tymczasowa”. 

Przed pojawieniem się technologii cyfrowych ustawy o prawie autorskim nie 

zawierały wyraźnych postanowień dotyczących czasu trwania kopii. Zwielokratnianie 



 

Zwielokrotnianie utworu w przesyłaniu strumieniowym w polskim i unijnym prawie autorskim 
 

119 

 

tymczasowe pojawiło po raz pierwszy w kontekście elektronicznych środków komuni-

kacji i programów komputerowych.  

W środowisku cyfrowym czynności tymczasowego lub przejściowego odtwarzania, 

mogą mieć znaczenie ekonomiczne porównywalne z czynnościami trwałego przecho-

wywania. Z drugiej jednak strony wszelkie czynności dostępu do utworów w formacie 

cyfrowym są czynnościami (przynajmniej) czasowego zwielokrotniania. Skłoniło to 

ustawodawcę do znalezienia odpowiednich rozwiązań prawnych w celu odróżnienia 

czynów wchodzących w zakres wyłącznych praw właścicieli praw autorskich od 

czynności, które mogą być zgodne z prawem bez ich zgody. 

W polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z treścią 

art. 231: 

Nie wymaga zezwolenia twórcy tymczasowe zwielokrotnienie, o charakterze 

przejściowym lub incydentalnym, niemające samodzielnego znaczenia gospo-

darczego, a stanowiące integralną i niezbędną część procesu technolo-

gicznego, którego celem jest wyłącznie umożliwienie: 1) przekazu utworu 

w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika 

lub 2) zgodnego z prawem korzystania z utworu [2]. 

W prawie unijnym, zakres prawa do czasowego zwielokrotniania określa art. 5 ust. 

1 dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym [5]. Jak wyjaśnił Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości w wyroku z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie Infopaq przeciwko DDF 

[10], artykuł 5 dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym określa pięć kumulatyw-

nych warunków, które należy spełnić, aby czynność zwolniona była z prawa do 

zwielokrotniania: 

1. Dana czynność ma charakter tymczasowy. 

2. Ma charakter przejściowy i dodatkowy. 

3. Stanowi integralną i podstawową część procesu technologicznego. 

4. Jedynym celem tego procesu jest umożliwienie transmisji w sieci wśród osób 

trzecich przez pośrednika lub legalnego korzystania z utworu lub innego przed-

miotu objętego ochroną. 

5. Czynność ta nie ma odrębnego znaczenia ekonomicznego.  

Niespełnienie tylko jednego z tych warunków spowoduje, że czyn stanie się prima 

facie naruszeniem praw zwielokrotniania 

Wprowadzając to obowiązkowe ograniczenie, prawodawca wspólnotowy zamierzał 

wyłączyć z zakresu prawa do zwielokrotniania pewne czynności zwielokrotniania, 

które są podyktowane technologią, ale które nie mają własnego odrębnego znaczenia 

gospodarczego [11].  

Zakres ten doprecyzowywouje dyrektywa o społeczeństwie informacyjnym, 

zgodnie z którą: 

Od wyłącznego prawa do zwielokrotniania utworu powinien być uczyniony 

wyjątek mający na celu zezwalanie na niektóre tymczasowe czynności 

zwielokrotniania, które mają charakter przejściowy lub dodatkowy, stanowią 

integralną i podstawową część procesu technologicznego i wykonywane są 

wyłącznie w celu albo skutecznej transmisji w sieci wśród osób trzecich przez 

pośrednika albo w celu umożliwienia legalnego wykorzystania utworu lub 

innego przedmiotu objętego ochroną. Dane czynności zwielokrotniania nie 
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powinny mieć same w sobie żadnej wartości ekonomicznej. O ile spełniają one 

te warunki, wyjątek ten obejmuje czynności pozwalające na przeglądanie, jak 

również czynności wprowadzania do pamięci podręcznej, w tym czynności, 

które umożliwiają funkcjonowanie systemów transmisji, z zastrzeżeniem, że 

pośrednik nie zmieni informacji i nie będzie utrudniał legalnego wykorzystania 

technologii, powszechnie uznanej i stosowanej przez przemysł, w celu 

uzyskania danych w sprawie wykorzystania informacji. Korzystanie jest 

uważane za legalne, jeżeli zezwala na nie podmiot praw autorskich lub nie jest 

ono ograniczone przez prawo [5]. 

Analizując powyższe, nie jest jednak całkowicie jasne, czy i w jakim zakresie inne 

działania poboczne, mające miejsce podczas strumieniowania utworów chronionych 

prawem autorskim, takie jak buforowanie, są wyjątkami od wyłącznego prawa do 

zwielokrotniania. Buforowanie, czyli potocznie „ładowanie się” utworu może wystę-

pować zarówno w trybie online, jak i offline. W buforowaniu małe fragmenty utworu 

są sukcesywnie kopiowane do pamięci ulotnej (RAM) komputera lub urządzenia 

elektronicznego, a następnie kasowane w celu zastąpienia innymi fragmentami. Takie 

kopiowanie jest konieczne, aby praca zawarta na nośniku cyfrowym lub w cyfrowym 

pliku multimedialnym była czytelna dla użytkownika. Rozsądne może być założenie, 

że ta czynność zwielokrotniania jest jedynie efektem ubocznym technicznego funkcjo-

nowania odtwarzacza multimediów cyfrowych i że rezultatem tych następujących po 

sobie czynności zwielokrotniania drobnych fragmentów nie jest, z prawnego punktu 

widzenia, stworzenie „kopii” utworu lub jego „części” [7]. 

5. Wnioski 

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, iż nie jest możliwe wskazanie precy-

zyjnych pól eksploatacji w przypadku streamingu. Streaming jest jedynie techniczną 

metodą przesyłu danych, która może być wykorzystywana na wielu polach eksploatacji 

w rozumieniu prawa autorskiego, m.in. na polu „publiczne udostępnianie utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym” w przypadku świadczenia usług on demand, czy jako nadawanie. 

W obowiązującym stanie prawnym, zarównio krajowym, jak i unijnym, nie jest 

również możliwe precyzyjne wskazanie, czy streaming można uznać za tymczasowe, 

dozwolone prawem zwielokrotnianie utworu, ze względu na zachodzące procesy po-

boczne, takie jak np. buforowanie danych.  

Ze względu na powyższe, by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naru-

szenia praw autorskich do streamingowanych treści, najlepszym i najprostszym roz-

wiązaniem pozostaje zapoznanie się z regulaminem danej platformy streamingowej 

(np. Twitch czy YouTube) w zakresie, w jakim reguluje korzystanie z cudzych praw.  
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Zwielokrotnianie utworu w przesyłaniu strumieniowym w polskim i unijnym 

prawie autorskim 

Streszczenie 

Media streamingowe, takie jak Netflix czy Twitch, w dobie pandemii koronawirusa urosły do rangi 

medialnych gigantów. Pojęcie „streamingu”, czyli po polsku „strumieniowania” odnosi się do wszelkich 

treści multimedialnych – na żywo lub nagranych – dostarczanych do komputerów i urządzeń mobilnych 

przez Internet i odtwarzanych w czasie rzeczywistym. Streaming polega na ciągłej transmisji plików audio-

-wideo z serwera do klienta. Strumieniowe przesyłanie wideo umożliwia użytkownikom oglądanie filmów 

online bez konieczności ich pobierania. W strumieniach treść jest przesyłana w postaci skompresowanej 

przez Internet i jest wyświetlana widzowi w czasie rzeczywistym. Nośnik jest przesyłany w postaci 

ciągłego strumienia danych i odtwarzany w momencie nadejścia. Cały proces odbywa się w zamkniętym 

środowisku aplikacji – działających na podobnych zasadach do tradycyjnych bibliotek. Korzystający 

z usług serwisu użytkownik ma prawo do przeglądania katalogów czy korzystania z zasobów. Z dostępu 

do streamowanych treści możemy korzystać właściwie w każdym miejscu na świecie – warunkiem jest 

wyłącznie posiadanie dostępu do Internetu. Nie ulega wątpliwości, że każde strumieniowanie utworu 

wiąże się z jego zwielokrotnieniem. Ponieważ jednak serwisy strumieniują także nieautoryzowane treści, 

rozwój tej technologii stanowi poważne wyzwanie dla ochrony prawno-autorskiej powielanych utworów. 

W niniejszym artykule autor dokonał szerokiej analizy krajowych i wspólnotowych regulacji prawno- 

-autorskich odnoszących się do działalności platform streamingowych. 

Słowa kluczowe: prawo autorskie, streaming, pola eksploatacji 
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Multiplication in streaming in Polish and EU copyright law 

Abstract 

Streaming media, such as Netflix and Twitch, have grown to the rank of media giants in the era of the 

coronavirus pandemic. The term "streaming", or literally "streaming" in Polish, refers to any multimedia 

content – live or recorded – delivered to computers and mobile devices via the Internet and played in real 

time. Streaming is based on continuous transmission of audio-video files from the server to the client. 

Streaming video enables users to watch movies online without having to download them. In the streams, 

the content is sent in compressed form over the Internet and is displayed to the viewer in real time. The 

medium is transferred as a continuous stream of data and played on arrival. The whole process takes place 

in a closed application environment - operating on similar principles to traditional libraries. The user using 

the website services has the right to browse catalogs or use the resources. We can access the streamed 

content virtually anywhere in the world - the only condition is access to the Internet. There is no doubt that 

each stream of a song is associated with its multiplication. However, since the websites also stream 

unauthorized content, the development of this technology poses a serious challenge to the legal and 

copyright protection of the reproduced works. In this article, the author has made an extensive analysis of 

national and Community copyright regulations relating to the operation of streaming platforms. 

Keywords: copyright, streaming, fields of use 
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Krystian Macheta1  

Kryterialne atrybuty emocji –  

czyli podstawy, by nazwać coś emocją.  

Czy jest szansa, że w ogóle istnieją? 

1. Wprowadzenie 

Termin „emocja”, mimo swojej popularności w świecie psychologii, wciąż pozostaje 

bez powszechnie uznanej, kompromisowej, definicji [1, 2]. Zamiast tego, w literaturze 

można spotkać wiele rozbieżności w sposobie rozumienia emocji przez naukowców 

[3]. Wynikają one zarówno z możliwości spojrzenia na emocje z różnych perspektyw 

teoretycznych, jak i m.in. poznawczej [4, 5], ewolucyjnej [6], fizjologicznej [7, 8] czy 

społecznej [9, 10] oraz z podejmowania prób stworzenia definicji przez naukowców 

z różnych dziedzin nauki [11]. Ponadto, w rozwiązaniu tej trudności nie pomaga – 

często podkreślana w literaturze – złożoność emocji [2, 12, 13]. 

Taki stan rzeczy sprawia, że przed każdym badaczem próbującym zdefiniować 

emocję pojawia się niezwykle ciężkie zadanie. Z jednej strony, trudność ta wynika ze – 

wspomnianej na wstępie – złożoności emocji. Z drugiej zaś, z natury samego procesu 

definiowania, w którym to dąży się do opisu możliwie krótkiego, ale i możliwie pre-

cyzyjnego [14]. Przed przystąpieniem do zdefiniowania konstruktu teoretycznego, 

jakim jest emocja, badacz powinien sobie odpowiedzieć m.in. na takie pytania: 1) Jakie 

cechy musi posiadać przedmiot rozważań, by ostatecznie zostać nazwany emocją? 

2) Czy skoncentrować się tylko na jednym ujęciu teoretycznym? 3) Czy, w tym 

wypadku, wziąć pod uwagę możliwie wszystkie podejścia teoretyczne do tematu?  

Stawiając powyższe pytania, należy mieć na uwadze, że emocja jest wciąż terminem 

raczej niejasnym, niejednoznacznym. Stworzenie definicji emocji, która mogłaby zostać 

wśród badaczy uznana za konsensus i wskazanie w niej cech kryterialnych emocji, to 

zadanie, które wciąż – mimo znaczącego przyrostu badań nad emocjami w ostatnim 

czasie [2] – nie zostało wykonane. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy jest 

złożoność emocji i możliwość spojrzenia na nią z różnych perspektyw teoretycznych.  

W odpowiedzi na tę sytuację w niniejszym rozdziale podjęto próbę opisania i wy-

jaśnienia trudności w zdefiniowaniu emocji, ze szczególnym naciskiem na wskazanie 

występujących w literaturze zbieżności w rozumieniu emocji przez naukowców oraz 

trudności, z jakimi mierzą się poszczególne ujęcia teoretyczne. Zaproponowano również 

wstępny kierunek dalszych prac dla znalezienia sposobu rozwiązania opisanego problemu.  

2. Dotychczasowe próby zdefiniowania emocji 

W związku z obecnymi w literaturze trudnościami w jednoznacznym zdefiniowaniu 

emocji, wciąż szczególny nacisk kładzie się na próby stworzenia możliwie pełnej, 

jednoznacznej definicji emocji [15]. Zadanie odnalezienia definicji emocji i wyszcze-
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gólnienia w niej jej cech kryterialnych jest łatwe jedynie na pozór. Dzieje się tak, 

ponieważ emocja jest konstruktem, co do którego „posiadamy poczucie”, iż wiemy, 

czym jest – przynajmniej do momentu, w którym nie należy wskazać, czym jest 

dokładnie [16]. Wtedy na jaw wychodzą trudności w jednoznacznym wskazaniu, jak 

odróżnić emocję od „nie-emocji”. Niemniej, możliwie precyzyjne wskazanie tego, jak 

należy rozumieć emocję, jest – z naukowego punktu widzenia – zadaniem obowiąz-

kowym [17], którego podejmowano się już z różnych perspektyw. 

2.1. Emocja w ujęciu ewolucyjnym 

Na przykład emocja, zgodnie z podejściem ewolucyjnym, jest rozumiana jako reakcja 

wspomagająca przetrwanie organizmu. I to niezależnie od tego, czy chodzi o walkę, 

ucieczkę czy potrzebę otrzymania pomocy od innych [18]. Z tego punktu widzenia, na 

emocje patrzy się głównie przez pryzmat ich funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem 

emocji jako przyczyny zachowań adaptacyjnych rozumianych jako unikanie zagrożeń 

i wykorzystywanie sytuacji [6, 19]. I to właśnie koncentracja na funkcji emocji stanowi 

główny element różnicujący pomiędzy podejściem ewolucyjnym a pozostałymi podej-

ściami [20]. Ponadto, mimo wyraźnego skoncentrowania się podejścia ewolucyjnego 

na funkcji oraz przetrwaniu gatunku, można w nim spotkać również elementy związane 

z fizjologią i zachowaniem [18] czy z dokonywaniem ocen i wyborów [21].  

Spoglądając na emocje z tej perspektywy, można też zauważyć, że stosowanie wy-

tłumaczenia ewolucyjnego niesie ze sobą zagrożenie w postaci zbytniego uogólnienia. 

Wiele mechanizmów można bowiem wytłumaczyć hasłem „ewolucja”, nie dotykając 

należycie dokładnie ich istoty [22]. Argument ten idzie w parze z pojawiającym 

się w literaturze głosem sygnalizującym potrzebę bardziej wnikliwego przyjrzenia się 

emocjom z perspektywy ewolucyjnej [23]. Sugerując tym samym, że to, co wiemy 

obecnie o emocjach, patrząc na nie przez pryzmat ewolucji, jest niewystarczające. 

Należy jednak podkreślić, że podejście ewolucyjne przyczyniło się do rewolucji w rozu-

mieniu emocji. Za jego sprawą nastąpiło przejście z traktowania emocji jako „zakłó-

cenia” w codziennym funkcjonowaniu w kierunku intepretowania ich jako jednego ze 

sposobów na adaptację. Obecnie perspektywa ewolucyjna rozumiana jest znacznie 

szerzej niż tylko jako działanie mające bezpośredni związek z przetrwaniem gatunku 

i dotyczy szerokiego zakresu problemów, z jakimi może mierzyć się jednostka. Z tej 

perspektywy emocje pozwalają na koordynowanie dostępnych nam mechanizmów 

w celach adaptacyjnych [23]. 

2.2. Emocja w ujęciu fizjologicznym 

Przyglądając się emocjom głównie z perspektywy fizjologicznej, można dostrzec 

koncentrację na wewnętrznych reakcjach organizmu charakterystycznych dla przeży-

wanych stanów. Emocja rozumiana jest tutaj przede wszystkim jako zbiór współ-

występujących ze sobą stanów fizjologicznych, których aktywacja jest sygnałem poja-

wiającej się emocji [7]. Za powiązaniem pomiędzy emocjami a stanami fizjolo-

gicznymi przemawiają badania, w których podjęto się próby zmiany odczuwanych 

emocji za pomocą manipulacji stanem fizjologicznym. Wykazano, że zmiana reakcji 

fizjologicznej (np. za pomocą leków) ma związek ze zmianą subiektywnie odczuwanej 

emocji [18].  
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Emocje, z punktu widzenia fizjologicznego, mogą być rozumiane jako element wy-

stępujący w celu utrzymania/przywrócenia homeostazy. Podczas odczuwania emocji 

w organizmie zachodzą m.in. zmiany w napięciu mięśniowym (np. tachykardia) czy 

stężeniu niektórych hormonów (np. kortyzolu) [24]. Chociaż, patrząc na emocje pod 

tym kątem, należy mieć na względzie, iż w literaturze opisane są również tzw. afekty 

homeostatyczne, które z pewnością emocjami nie są, jak np. głód, pragnienie czy 

senność [25, 26]. Tym niemniej, badania z wykorzystaniem pozytronowej tomografii 

emisyjnej wykazały zaangażowanie specyficznych struktur mózgowych podczas 

odczuwania wybranych emocji, takich jak np. radość, smutek, złość czy strach [27]; 

a w literaturze szczególnie dobrze opisany jest związek pomiędzy ciałem migdałowatym 

a strachem [11, 28], co w połączeniu z możliwością uaktywnienia wybranej emocji 

przy pomocy leków lub elektrostymulacji [29], stanowi solidny argument za wzajem-

nym połączeniem emocji oraz reakcji fizjologicznych. 

Jednakże warto zaznaczyć, iż samo występowanie określonego stanu fizjologicz-

nego nie jest wyznacznikiem pojawienia się emocji. Jest tak, ponieważ konkretny stan 

fizjologiczny (np. przyśpieszony oddech) może być zarówno powiązany z więcej niż 

jedną emocją (np. ze strachem i ekscytacją), jak również nie musi być powiązany z żadną 

emocją (np. przyśpieszony oddech na skutek treningu siłowego czy ataku astmy). Mimo 

wskazanych trudności w jednoznacznym połączeniu reakcji fizjologicznej z emocjami, 

jak i pomimo trudności w naukowej obserwacji niskiego pobudzenia fizjologicznego 

[30], badania w tym ujęciu są stale kontynuowane i rozwijane, na przykład za sprawą 

wykorzystania elektroencefalografu [8], pozytronowej tomografii emisyjnej [27] czy 

rezonansu magnetycznego [31]. Jednakże w literaturze wciąż pojawiają się nowe wąt-

pliwości, na przykład dotyczące bardziej szczegółowych relacji pomiędzy, wspom-

nianą wcześniej, aktywnością ciała migdałowatego a strachem [32]. Dotyczą one rów-

nież „rozlewania” się aktywności mózgowej na więcej niż jeden obszar, jak i możliwego 

występowania aktywności w jednym i tym samym odcinku podczas odczuwania 

różnych emocji [11].  

Niestety, również ujęcie fizjologiczne wciąż dostarcza wielu trudności i niejasności 

w kwestii zdefiniowania emocji. Trudność tę podnosi fakt, że nawet gdy badacze 

zajmujący się emocjami z perspektywy neurobiologicznej opisują ten sam obszar mó-

zgowy to niekiedy nazywają go w różny sposób [26]. Jedyne co o połączeniu emocji 

i reakcji fizjologicznej wiemy z pewnością to fakt, że współwystępują [18]. 

2.3. Emocja w ujęciu poznawczym 

Emocje można próbować również zdefiniować, patrząc na nie przez pryzmat 

procesów poznawczych. W ramach tego ujęcia szczególny nacisk kładzie się na te 

procesy poznawcze, które przyczyniają się do powstawania emocji [33]. Na przykład 

zgodnie z koncepcją Lazarusa emocje powstają na skutek interakcji organizmu ze 

środowiskiem, najczęściej w sytuacjach zysku lub straty [34]. 

Głównymi elementami definicji emocji, w których na pierwszy plan wypływa jej 

aspekt poznawczy są m.in. subiektywna ocena zdarzenia (w tym również zdarzenia 

wymyślonego), trafność dokonanej oceny, poznawcze przetwarzanie informacji, 

różnice indywidualne wpływające na sposób przeżywania oraz interpretowania emocji 

[33] czy przewidywane relacje przyczynowo-skutkowe [35]. Natomiast zgodnie ze 
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stanowiskiem Frijdy [36] emocje z tej perspektywy stanowią również nośnik infor-

macji o tym, że dzieje się coś istotnego lub (nie)przyjemnego dla organizmu.  

Badacze koncentrujący się na zdefiniowaniu emocji w ujęciu poznawczym pod-

kreślają m.in. powiązanie pomiędzy emocjami a myśleniem [30], w tym z subiektywną 

interpretacją konkretnego wydarzenia [37] oraz możliwością – przynajmniej częścio-

wego – ich poznawczego kontrolowania [11]. Jednakże wciąż w ramach tego ujęcia nie 

wypracowano pełnej, spójnej definicji emocji, jak i ujednoliconego sposobu ich 

pomiaru [38]. 

2.4. Emocja w ujęciu społecznym 

Próbę wyłonienia cech kryterialnych emocji można również podjąć, koncentrując 

się na ich społecznym wymiarze. Emocje dotykają bowiem nie tylko samej jednostki, 

ale i jej otoczenia; są również potencjalną przyczyną nawiązywania, utrzymywania czy 

zakończenia relacji [10]. Ponadto, już samo zaobserwowanie przeżywania przez kogoś 

określonej emocji może stać się przyczyną zmiany emocji u osoby, która jest obser-

watorem – niesie więc za sobą społeczne konsekwencje. Dlatego też, zasadne wydaje 

się traktowanie emocji jako systemu interpersonalnego [9]. Chociaż należy mieć na 

uwadze, że taka forma interpretacji jest formą skróconą. Patrząc szerzej, emocje 

powinno interpretować się w kontekście uwzgledniającym zarówno wymiar społeczny, 

jak i kulturowy. Za istotną społeczną rolą emocji przemawia fakt, że wystąpienie 

emocji może być spowodowane przestrzeganiem (bądź nie) norm społecznych, jakie 

panują w konkretnej kulturze/środowisku [39]. Na przykład naruszenie przyjętych 

norm może spowodować gniew pozostałych członków społeczności. Tym niemniej 

również w przypadku tego ujęcia nie wyjaśniono dokładnie zasad wzajemnych relacji 

pomiędzy emocjami a społecznością. Pewne jest natomiast tylko, że taka relacja 

zachodzi [40]. 

3. Elementy definicyjne emocji, które dzielą między sobą minimum dwa 

ujęcia teoretyczne 

W historii badań nad definicją emocji jedną z większych i bardziej popularnych 

prób zebrania i analizy możliwie szerokiego zbioru definicji emocji był artykuł zapre-

zentowany na początku lat 80. poprzedniego wieku, [41] w którym to analizie zostało 

poddanych ponad 90 definicji emocji celem poszukiwania jednej, możliwie optymalnej. 

Co ciekawe, główny wniosek, jaki pojawił się w tejże analizie nie odbiega znacząco od 

tego, co wiemy na temat definicji emocji dzisiaj. Wskazuje on bowiem na, podkreśloną 

we wstępie do niniejszego rozdziału, wieloaspektowość emocji. Uwidoczniono tam 

fakt, iż większość definicji emocji można podzielić na minimum dwie części. Pierwsza 

z nich koncentruje się na „rdzeniu” definicji, czyli wypływa bezpośrednio z przyjętego 

spojrzenia na emocję (np. ewolucyjnego, poznawczego). Druga zaś, wskazana w więk-

szości cytowanych tam definicji, zawiera coś, co nazwano „elementami wtórnymi”. Jest 

to dodatkowy, odbiegający od rdzenia, element definiujący. Na przykład w definicji 

koncentrującej się na fizjologii wskazywane są również elementy związane z oceną 

poznawczą. Taki stan rzeczy stawia pod dużym znakiem zapytania ideę dzielenia 

definicji emocji na kategorie na podstawie dominującego ujęcia teoretycznego. A to 

dlatego, że kategorie – ze swej natury – powinny być ze sobą możliwie rozłączne. Jed-
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nakże w przypadku definicji emocji tak najczęściej nie jest. Pojawia się zatem pytanie, 

jakie elementy wspólne dzielą ze sobą poszczególne spojrzenia na emocje.  

Na przykład Izard [4] zwracał uwagę, że społeczny aspekt emocji ma potencjalny 

związek z dokonywanym osądem (a więc jest powiązany z poznawczym spojrzeniem 

na emocje); bowiem przy dokonywaniu sądu najpewniej bierze się pod uwagę również 

kontekst środowiskowy. Ponadto, zmienność i rodzaj przeżywanych emocji są zależne 

zarówno od posiadanej roli społecznej, jak i od tego, kto znajduje się w otoczeniu 

osoby wyrażającej emocje [42]. Należy więc podkreślić, że emocja zależy od oceny 

sytuacji dokonanej m.in. w kontekście społecznym. Argument ten wydaje się oczywisty, 

zazwyczaj inaczej okazuje się złość wobec przyjaciela, inaczej wobec fachowca, 

z którego usług nie jesteśmy zadowoleni, a jeszcze inaczej wobec własnego szefa 

w pierwszym dniu ważnej dla nas pracy. W zależności od subiektywnej oceny, 

w opisanych przypadkach inne mogą być również poziomy przeżywanej złości lub też 

złość może w ogóle nie wystąpić. Emocja spowodowana oceną sytuacji w określonym 

kontekście środowiskowym ma zatem charakter funkcjonalny nie tylko z historycznego 

czy ewolucyjnego punktu widzenia, ale także pełni społeczne funkcje. Można być zatem 

raczej pewnym związku między emocjami a sytuacją społeczną [40] oraz jej oceną. 

Widoczne jest również połączenie pomiędzy ujęciem ewolucyjnym a poznawczym – 

na przykład za sprawą redukcji dostrzegania potencjalnych rozwiązań w sytuacji wy-

magającej szybkiego zaadoptowania się [19]. Wskazuje się również na połączenie 

pomiędzy ujęciem fizjologicznym a ewolucyjnym [43, 44]. Na przykład za sprawą 

odprowadzania krwi z kończyn podczas odczuwania strachu w sytuacji zagrożenia. 

Taka reakcja fizjologiczna jest konstruktywna z ewolucyjnego punktu widzenia – zmniej-

sza ryzyko potencjalnej utraty krwi w przypadku ataku, jednocześnie zwiększając 

prawdopodobieństwo przeżycia [45]. 

Powyższe przykłady wskazują, że łączenie się w ramach jednej definicji przy-

najmniej dwóch spojrzeń na emocje jest raczej czymś naturalnym w literaturze i przy-

nosi wymierne korzyści dla wskazania cech kryterialnych emocji. Chociaż nie zawsze 

fakt ten jest w literaturze odpowiednio podkreślony. Zatem, skoro w ramach różnych 

spojrzeń na emocje występują elementy łączące ze sobą różne ujęcia teoretyczne, to 

pojawia się pytanie o to, co się ukaże, gdy na emocję spojrzymy jeszcze bardziej 

kompleksowo – z perspektywy możliwie najszerszej grupy ujęć.  

4. Stosunkowo bezsporne elementy definicyjne emocji z perspektywy 

możliwie szerokiej grupy ujęć teoretycznych 

Mimo iż definicje emocji rozwijane są przez naukowców od dawna, to rozwijane są 

one głównie w sposób od siebie niezależny, co może być przyczyną rozbieżności 

pomiędzy spojrzeniami na emocję [13]. Jednakże przyglądając się bliżej definicjom 

emocji i zawartym w nich cechom tego konstruktu, można dostrzec, że choć koncen-

trują się one na różnych względem siebie elementach, to zawierają w sobie także części 

wspólne. Te wspólne elementy są przez większość badaczy akceptowane jako charak-

terystyczne dla emocji.  

Jedną z takich cech emocji jest jej współwystępowanie z typowymi dla siebie 

reakcjami fizjologicznymi [46], jak np. uczucie ciepła, przyśpieszone bicie serca czy 

pocenie się. Należy jednak podkreślić, że za reakcję fizjologiczną rozumie się także 

elementy niewidoczne gołym okiem, jak chociażby wewnętrzne uczucie pobudzenia 
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[3]. Niemniej, pojawienie się reakcji fizjologicznej najpewniej może być traktowane 

jako cecha kryterialna emocji. Lecz dopiero w towarzystwie innych wyznaczników, 

które to będą potwierdzać, że ta konkretna reakcja fizjologiczna jest związana z prze-

żywaniem emocji.  

Pomimo trudności w przypisaniu określonej emocji do konkretnego obszaru mózgo-

wego, badacze emocji wskazują również zgodnie, że emocja związana jest z aktyw-

nością typowych dla siebie struktur mózgowych [2]. Stosunkowo bezspornie akcepto-

wany jest również fakt, że emocja posiada obiekt aktywizujący [8] oraz zostaje wywołana 

przez ocenę osoby czy wydarzenia [47]. W tym również, jeśli ta ocena nie ma obiek-

tywnie żadnego związku z rzeczywistością a taki związek występuje jedynie na przy-

kład w umyśle oceniającego [48].  

Kolejną cechą, która stosunkowo bezspornie jest podawana jako różnicująca emocję 

od innych, podobnych konstruktów, jest długość jej trwania. Przyjmuje się, że emocja 

jest doświadczeniem trwającym raczej krótko [3]; przy czym dokładny czas trwania 

nie jest sprecyzowany. Przyjmuje się również, że aspekt ewolucyjny zawiera się w każ-

dym innym ujęciu, jednakże nie zawsze jest to odpowiednio mocno akcentowane [49].  

Jak widać, mimo często podkreślanych w literaturze rozbieżności pomiędzy ujęciami 

teoretycznymi w definiowaniu emocji [3], możliwe jest również wskazanie elementów 

definicyjnych emocji, które są zawarte we wszystkich lub przynajmniej większości 

podejść. Jednakże zintegrowanie definicji pochodzących z wielu podejść w jedną 

definicję, która będzie powszechnie akceptowana, jest zadaniem wymagającym zmie-

rzenia się z wieloma trudnościami natury teoretycznej, metodologicznej oraz staty-

stycznej i na chwilę obecną wciąż pozostaje otwarte.  

Wiadomo zatem, że w literaturze regularnie pojawiają się pewne cechy emocji (jak 

np. reakcje fizjologiczne czy oceny poznawcze), które są – w zależności od ujęcia – 

mniej lub bardziej wyraźnie akcentowane w jej definicji. Istnieją więc cechy emocji, co 

do których występuje wśród naukowców względny konsensus. Być może rozwią-

zaniem, które przybliży naukowców do stworzenia definicji emocji zawierającej 

w sobie jej wszystkie cechy kryterialne, i które zostaną powszechnie zaakceptowane, 

jest odejście od patrzenia na emocje z perspektywy jednej wybranej teorii i przyjęcie 

perspektywy interdyscyplinarnej.  

5. Podsumowanie 

Mimo iż nad stworzeniem konsensusu w definicji emocji pracowało oraz pracuje 

wielu naukowców z różnych dziedzin, to na horyzoncie wciąż nie widać absolutnego 

porozumienia. I – być może – właśnie za sprawą nadmiaru możliwych spojrzeń jest to 

zadanie niewykonalne [3], przynajmniej w sensie naukowym [50]. Spojrzenie to jest na 

tyle popularne, że w literaturze można spotkać głosy jakoby należałoby uznać 

„niedefiniowalność” emocji za jej cechę [51]. 

Ponadto za trudnościami w zdefiniowaniu emocji może stać również błędne spoj-

rzenie na emocję, a konkretniej traktowanie jej jako jedności, podczas gdy w jej skład 

wchodzi wiele procesów. I nie dość, że każdy z nich może funkcjonować niezależnie 

od emocji, to również nie jest z nią równoważny [52]. Dlatego też, w literaturze już 

dawno pojawił się pogląd sugerujący brak konieczności definiowania emocji, ponie-

waż można ją definiować za pomocą konstruktów, które się na nią składają [53] czy 
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też taki, według którego emocja nie jest czymś obiektywnym, a jedynie sprawia takie 

wrażenie [54].  

Możliwym rozwiązaniem obecnej w literaturze sytuacji patowej jest całościowe 

spojrzenie na emocję i wskazanie tych jej cech, które bezsprzecznie ją charakteryzują, 

niezależnie od podejścia. To jednak wiąże się z kolejnymi, licznymi trudnościami 

metodologicznymi, jak m.in. odpowiedni sposób rozpoczęcia poszukiwania definicji 

(w tym wybór baz danych, słów kluczowych i innych szczegółowych kryteriów wy-

szukiwania), czy też sposób werbowania i szkolenia ewentualnych, zaangażowanych 

w przyszłości w proces, sędziów. Dlatego też, zdaje się, że sugestia Zygmunta Hajduka 

[14] mówiąca, że definicja powinna być możliwie krótka oraz precyzyjna, nie sprawdzi 

się w przypadku emocji oraz ich złożoności. W tym wypadku raczej powinna brzmieć: 

albo możliwie krótko, albo możliwie precyzyjnie, przynajmniej przy obecnym stanie 

wiedzy. 

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule niniejszego rozdziału, można stwier-

dzić, że – mimo wykazanych trudności – najprawdopodobniej istnieje szansa na 

wyłonienie cech kryterialnych emocji. Świadczą o tym m.in. wspólne dla dwóch lub 

więcej podejść elementy definicji emocji, czy wciąż żywe próby możliwie najpełniej-

szego zrozumienia, czym jest emocja podejmowane przez zastępy naukowców, w tym 

naukowców z wielu dziedzin. Jednakże warunkiem osiągnięcia tego celu zdaje się być 

zaprzestanie koncentrowania się na wybranym podejściu do emocji na rzecz ujęcia, 

którego celem nadrzędnym jest integracja jej najważniejszych emocji niezależnie od 

podejścia teoretycznego i wypracowanie jednego wspólnego stanowiska.  

Uwagi ogólne 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr UMO-2020/37/ 

N/HS6/00779 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

Literatura 

1. Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Warszawa 2007. 

2. Izard C.E., The Many Meanings / Aspects of Emotion: Definitions, Functions, Activation, 

and Regulation, Emotion Review, 4, 2010, s. 363-370. 

3. Mulligan K., Scherer K.R., Toward a working definition of emotion, Emotion Review, 4(4), 

2012, s. 345-357. 

4. Izard C.E., Emotion Theory and Research: Highlights, Unanswered Questions, and 

Emerging Issues, Annual Review of Psychology, 60, 2009, s. 1-25.  

5. Schachter S., Singer J.E., Cognitive, social, and physiological determinants of emotional 

state, Psychological Review, 69, 1962, s. 379-399. 

6. Nesse R.M., Evolutionary explanations of emotions, Human Nature, 1(3), 1990, s. 261-289. 

7. James W., What is an emotion?, Mind, 34, 1884, s. 188-205. 

8. Verma G.K., Tiwary U.S., Multimodal fusion framework: A multiresolution approach for 

emotion classification and recognition from physiological signals, NeuroImage, 102, 2014, 

s. 162-172. 

9. Mesquita B., Boiger M., Emotions in context: A sociodynamic model of emotions, Emotion 

Review, 6, 2014, s. 298-302. 

10. Parkinson B., Emotions are social, British Journal of Psychology, 87, 1996, s. 663-683. 



 

Krystian Macheta  
 

130 

 

11. Gross J.J., Emotion and emotion regulation. Personality Processes and Individual 

Differences, [w:] John O.P., Robins R.W., Pervin L.A. (red.), Handbook of Personality: 

Theory and Research, The Guilford Press, Nowy Jork 2008, s. 701-724. 

12. Frijda N.H., The Psychologists’ Point of View, [w:] Lewis M., Haviland-Jones J., Barrett 

L.F. (red.), Handbook of emotions, The Guilford Press, Nowy Jork 2008, s. 68-87. 

13. Sander D., Models of emotion: The affective neuroscience approach, [w:] Armony J.L., 

Vuilleumier P. (red.), The Cambridge Handbook of Human Affective Neuroscience, 

Cambridge University Press, Cambridge 2013, s. 5-53. 

14. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007. 

15. Warnick J.E., Laporte J.L., Kalueff, A.V., Domain interplay in mice and men: New 

possibilities for the „natural kinds” theory of emotion, New Ideas in Psychology, 29, 2011, 

s. 49-56. 

16. Fehr B., Russell J.A., Concept of Emotion Viewed From a Prototype Perspective, Journal 

of Experimental Psychology, 113, 1984, s. 464-486. 

17. Beatty A., Emotional Worlds: Beyond an Anthropology of Emotion, Emotional Worlds, 

Cambridge University Press, Cambridge 2019. 

18. Cochrane T., The Emotional Mind: A Control Theory of Affective States, Cambridge 

University Press, Cambridge 2019. 

19. Izard C.E., Four Systems for Emotion Activation: Cognitive and Noncognitive Processes, 

Psychological Review, 100, 1993, s. 68-90. 

20. Tracy J.L., An evolutionary approach to understanding distinct emotions, Emotion Review, 

6, 2014, s. 308-312. 

21. Tooby J., Cosmides L., The Past Explains the Present. Ethology and Sociobiology, 11(4-5), 

1990, s. 375-424. 

22. Doliński D., Mechanizmy wzbudzania emocji, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. 

Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 319-349. 

23. Al-Shawaf L., Conroy-Beam D., Asao K., Buss D.M., Human emotions: An evolutionary 

psychological perspective, Emotion Review, 8, 2016, s. 173-186. 

24. Damasio A., Neural basis of emotions, Scholarpedia, 6:1804, 2011. 

25. Panksepp J., Criteria for basic emotions: Is DISGUST a primary „emotion”?, Cognition 

and Emotion, 21, 2007, s. 1819-1828.  

26. Ellis G., Solms M., Beyond Evolutionary Psychology: How and Why Neuropsychological 

Modules Arise, Cambridge University Press, Cambridge 2017. 

27. Damasio A.R., Grabowski T.J., Bechara A., Damasio H., Ponto L.L.B., Parvizi J., Hichwa 

R.D., Subcortical and cortical brain activity during the feeling of self-generated emotions, 

Nature Neuroscience, 10, 2000, s. 1049-1056.  

28. LeDoux J.E., Hofmann S.G., The subjective experience of emotion: a fearful view, Current 

Opinion in Behavioral Sciences, 19, 2018, s. 67-72. 

29. Montag C., Panksepp J., Primary emotional systems and personality: An evolutionary 

perspective, Frontiers in Psychology, 8 (artykuł 464), 2017. 

30. Izard C.E., Forms and Functions of Emotions: Matters of Emotion-Cognition Interactions 

Emotion Review, 4, 2011, s. 371–378. 

31. Britton J.C., Phan K.L., Taylor S.F., Welsh R.C., Berridge K.C., Liberzon I., Neural corre-

lates of social and nonsocial emotions: An fMRI study, NeuroImage, 31, 2006, s. 397-409.  

32. Adolphs R., Anderson D.J., The Neuroscience of Emotion. A new synthesis, Princeton 

University Press, Princeton 2018. 

33. Zdankiewicz-Ścigała E., Maruszewski T., Teorie emocji, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. 

Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 395-426. 

34. Lazarus R.S., Progress on a Cognitive-Motivational-Relational Theory of Emotion, 

American Psychologist, 46, 1991, s. 819-834.  



 

Kryterialne atrybuty emocji – czyli podstawy, by nazwać coś emocją. Czy jest szansa, że w ogóle istnieją? 
 

131 

 

35. Weiner B., An attributional theory of achievement motivation and emotion, Psychological 

Review, 92, 1985, s. 548-573.  

36. Frijda N.H., Emocje są funkcjonalne – na ogół, [w:] Ekman P., Davidson R.J. (red.), 

Natura Emocji. Podstawowe zagadnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 

2012, s. 102-111. 

37. Siemer M., Mauss I., Gross J.J., Same Situation-Different Emotions: How Appraisals Shape 

Our Emotions, Emotion, 7, 2007, s. 592-600. 

38. Oatley K., Johnson-Laird P.N., Cognitive approaches to emotions, Trends in Cognitive 

Sciences, 18, 2014, s. 134-140. 

39. Bänziger T., Accuracy of judging emotions, [w:] Hall A., Mast M.S., West T.V. (red.), The 

social psychology of perceiving others accurately, Cambridge University Press, Cambridge 

2016, s. 23-51. 

40. Fischer A.H., Manstead A.S.R., Zaalberg R., Social influences on the emotion process. 

European Review of Social Psychology, 14, 2003, s. 171-201. 

41. Kleinginna P.R., Kleinginna A.M., A Categorized List of Emotion Definitions, with 

Suggestions for a Consensual Definition, Motivation and Emotion, 5, 1981, s. 345-379. 

42. Averill J.R., Anger and Aggression: An Essay on Emotion, Springer-Verlag, Nowy Jork 1982. 

43. Lench H.C., Bench S.W., Darbor K.E., Moore M., A functionalist manifesto: Goal-related 

emotions from an evolutionary perspective, Emotion Review, 7, 2015, s. 90-98.  

44. Montag C., Panksepp J., Primal emotional-affective expressive foundations of human facial 

expression, Motivation and Emotion, 40, 2016, s. 760-766. 

45. van Kleef G.A., The Interpersonal Dynamics of Emotion: Toward an Integrative Theory of 

Emotions as Social Information, Cambridge University Press, Cambridge 2016. 

46. Izard C.E., Basic Emotions, Natural Kinds, Emotion Schemas, and a New Paradigm, 

Perspectives on Psychological Science, 2, 2007, s. 260-280. 

47. Ortony A., Clore G.L., Collins A., The cognitive structure of emotions, Cambridge 

University Press, Cambridge 1988. 

48. Frijda N.H., The laws of emotion, American Psychologist, 43, 1988, s. 349-358. 

49. Nesse R.M., Ellsworth P. C., Evolution, Emotions, and Emotional Disorders, American 

Psychologist, 64, 2009, s. 129-139. 

50. Scarantino A., How to Define Emotions Scientifically, Emotion Review, 4, 2012, s. 358-368. 

51. Dixon T., „Emotion”: The history of a keyword in crisis, Emotion Review, 4, 2012, s. 338-344.  

52. Scherer K.R., Appraisal Considered as a Process of Multilevel Sequential Checking, [w:] 

Scherer K R., Schorr A., Johnstone T. (red.), Appraisal Processes in Emotion: Theory, 

Methods, Research, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 92-120. 

53. Duffy E., An Explanation of „Emotional” Phenomena without the use of the Concept 

„Emotion”, The Journal of General Psychology, 25, 1941, s. 283-293. 

54. Wierzbicka A., Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals, 

Cambridge University Press, Cambridge 1999. 

Kryterialne atrybuty emocji – czyli podstawy, by nazwać coś emocją.  

Czy jest szansa, że w ogóle istnieją? 

Streszczenie  

W literaturze koncentrującej się na zdefiniowaniu emocji, mimo wielu lat badań, widoczny jest brak zgod-

ności co kryterialnych atrybutów emocji. W rozdziale pochylono się nad elementami zawartymi w defini-

cjach emocji proponowanych w ramach różnych ujęć teoretycznych celem poszukiwania ich elementów 

wspólnych. Wskazano na trudności, z jakimi przychodzi mierzyć się naukowcom w ramach wybranych 

podejść teoretycznych i zaproponowano wstępny kierunek dalszej pracy nad opisanym problemem. Zgodnie 

z przytoczoną w rozdziale literaturą oraz jej analizą i interpretacją rozwiązaniem na brak konsensusu 

w definiowaniu emocji może być zrezygnowanie z pracy w ramach tylko jednego wybranego podejścia 

teoretycznego na rzecz interdyscyplinarności. 

Słowa kluczowe: emocja, emocje, definicja, atrybuty emocji, podejście interdyscyplinarne 
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The attributes of emotions – the basis to call something an emotion.  

Is a chance that they exist? 

Abstract 

In the literature focusing on the definition of emotions, despite many years of research, is a lack of 

compliance with the attributes of emotions. The chapter focuses on the elements included in the definition 

of emotions proposed under various theoretical approaches in order to search for their common elements. 

Moreover, the difficulties faced by scientists in the framework of selected theoretical approaches were 

indicated and a preliminary direction for further work on the described problem was proposed. According 

to the literature cited in the chapter, as well as its analysis and interpretation, the solution to the lack of 

consensus in defining emotions may be to resign from work within only one, chosen theoretical approach 

and choosing an interdisciplinary approach.  

Keywords: emotion, emotions, definition, attributes of emotions, interdisciplinary approach 
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Andrzej Januszewski1 

Poczucie własnej wartości a emocja zazdrości 

W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego 

bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach 

niż szacunek, którym darzy on samego siebie 

    Nathaniel Branden 

1. Wstęp 

Relacje z innymi osobami odgrywają istotną rolę w życiu każdego człowieka. Dzięki 

nim kształtuje się poczucie własnej wartości, rozwija się osobowość, zaspokajane są 

potrzeby. Prawidłowe kontakty interpersonalne zapewniają człowiekowi poczucie bez-

pieczeństwa, kształtują świadomość. U ich podstaw leży autentyczność – czyli szcze-

rość, otwartość, prostolinijność. Relacje takie zakładają poszanowanie godności drugiego 

człowieka, kształtują tolerancję dla jego odmiennych poglądów, postaw oraz systemu 

wartości, nie wzbudzają niekontrolowanego poczucia zazdrości [1]. 

A.M. Colman [2] opisuje poczucie własnej wartości jako postawę wobec siebie lub 

też opinie na własny temat, ale także ocenę samego siebie, która może być zarówno 

pozytywna, neutralna lub negatywna. Nie polega ono na rywalizowaniu z innymi, 

dążeniu do bycia lepszym od innych czy dochodzeniu za wszelką cenę swoich racji. 

N. Branden [3] postuluje, iż: prawdziwe poczucie własnej wartości jest tym, co człowiek 

odczuwa, gdy nie wszystko jest w porządku, czyli pomimo przeciwności losu nie zała-

mujemy się i nie poddajemy, tylko staramy się czerpać z tego wiedzę i dbać o poprawę 

sytuacji (s. 15). 

Jako pierwszy próby zdefiniowania poczucia własnej wartości podjął się W. James 

[1890, za: 4, 5], który stwierdził, że uczucia wobec samego siebie zależą w pełni od 

tego, kim pragniemy być i co robić. Kolejna definicja wskazuje, że samoocena jest 

docenianiem własnej wartości, ważności, jako odpowiedzialności za siebie oraz wobec 

innych osób. W tym przypadku samoocena dotyczy naszej własnej osoby oraz wobec 

relacji z otaczającym światem [7]. N. Branden [6, 8] przedstawił sześć filarów kształto-

wania poczucia własnej wartości. W ich skład wchodzi tzw. praktyka: 

• świadomego życia odnosząca się do celów oraz wartości, odpowiedzialność za 

własne postępowanie; 

• samoakceptacji związana z dbałością o siebie (swoje myśli, uczucia i zachowania); 

• odpowiedzialności za siebie (za własne wybory) – świadoma kontrola aspektów 

życia zależnych od nas; 

• asertywności – prezentowanie postaw i wyrażanie emocji; 

• życia celowego – przewidywanie konsekwencji własnych działań; 

• integralności osobistej związanej ze spójnością wartości, sądów i standardów zacho-

wania. 

 
1 anjan@kul.pl doktor nauk społecznych, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

Katedra Psychologii Ogólnej. 
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Według A.S. Rebera oraz E. Reber [9] poczucie własnej wartości jest określane jako 

poziom wartościowania samego siebie i chociaż „wartość” zakłada kojarzenie pozy-

tywne, sens terminu odnosi się do wysokiego, jak i do niskiego poczucia własnej war-

tości. Osoba posiadająca wysoki poziom poczucia własnej wartości wierzy w swoje 

możliwości i lepiej radzi sobie z problemami w trudnej sytuacji. Wysoka samoocena 

jest także związana z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa w relacjach społecznych, 

w ten sposób redukując obawę przed odrzuceniem. Zapewnienie poczucia własnej 

wartości jest niezbędne do osiągania sukcesów, znajdujących uznanie w opinii społecznej. 

Natomiast osoby z wysoką samooceną, w odróżnieniu od osób z niskim poczuciem 

własnej wartości, dysponują spójną i rozbudowaną samowiedzą oraz większą 

pewnością siebie na własny temat. Wysoka samoocena pozwala na większą wytrwałość 

w dążeniu do zamierzonych celów. Osoby z niską samooceną przedstawiają większą 

wrażliwość na codzienne sytuacje, reagują emocjonalne na bodźce i odczuwają u siebie 

negatywne emocje, często zazdroszcząc innym odnoszonych sukcesów. 

Z kolei S. Coopersmith [10, 11] samoocenę rozumie jako  

ocenę, jakiej jednostka dokonuje, a potem nawykowo zachowuje w odniesieniu 

do siebie. Wyraża ona postawę aprobaty lub dezaprobaty. Wskazuje, w jakim 

stopniu jednostka uznaje siebie za osobę sprawną, ważną, odnoszącą sukcesy 

i godną. Samoocena jest osobistym osądem wartości, który wyraża się w po-

stawach, jakie człowiek przejawia względem siebie. Wskazuje na to, czy w trud-

nych sytuacjach życiowych lub niepowodzeniach pojawi się postawa zazdrości 

względem innych osób (s. 5). 

Zazdrość jest zjawiskiem doświadczanym przez wielu ludzi. Chociaż to, w jakich 

sytuacjach doświadczamy zazdrości i jaka jest jej siła, jest kwestią indywidualną. Na 

pewno zazdrość jest zjawiskiem powszechnym, chociaż mówiąc o niej, ma się naj-

częściej na myśli sytuację intymnego związku między kobietą a mężczyzną. W tym 

kontekście zazdrość została zdefiniowana jako negatywna, złożona emocja, której 

założeniem jest utrata bliskiej relacji z drugim człowiekiem [12-14]. Zazdrość jest zło-

żonym fenomenem psychologicznym – emocjonalnym (mieszaniną szczególnie lęku 

i smutku, czasem wściekłości), pojawiającym się w sytuacjach, gdy druga osoba ma 

poczucie, że traci coś lub kogoś na rzecz kogoś innego. Jest naturalną reakcją człowie-

ka, mającą swój początek w najwcześniejszych latach życia, często przed ukończeniem 

przez dziecko 3. roku życia. Emocja ta nacechowana jest wieloma negatywnymi uczu-

ciami, takimi jak: niezadowolenie, lęk czy dyskomfort psychiczny. Zazdrość może 

przyjmować odmienne oblicza, od lekkiego, męczącego niepokoju do bezwzględnej 

zaborczości i kontroli [15].  

Celem artykułu jest omówienie poczucia własnej wartości w kontekście doświad-

czania zazdrości wobec innych osób.  

2. Charakterystyka poczucia własnej wartości 

2.1. Pojęcie poczucia własnej wartości i jego rozwój 

Poczucie własnej wartości jest jednym z najważniejszych elementów naszej osobo-

wości oraz jednym z najistotniejszych czynników wpływających na nasze relacje 

z innymi ludźmi. To, jak człowiek komunikuje się, jakie łączą go relacje z innymi ludźmi 
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jest odzwierciedleniem tego, jaki jest obraz jego własnej osoby, co myśli o sobie, jak 

ocenia siebie i swoje miejsce wśród innych ludzi [16]. 

B. Wojciszke oraz D. Doliński [17] ujmują samoocenę zarówno jako cechę, jak 

i motyw. Zdaniem autorów jest ona silną reakcją człowieka na samego siebie, która 

może przybrać charakter intensywnej emocji bądź zintelektualizowanego osądu. J. Ko-

zielecki [18] określa samoocenę jako sąd wartościujący dotyczący specyficznych cech 

człowieka, takich jak: właściwości fizyczne (wygląd, zdrowie), cechy osobowości (zdol-

ności twórcze, dojrzałość emocjonalna, struktura motywacji), relacje z innymi ludźmi 

(miejsce w rodzinie, atrakcyjność społeczna). Podobne stanowisko zajmuje C. Rogers 

[1951, za: 5]. Według niego, samoocena wyraża się poprzez obraz własnego „ja” (self-

concept), który rozwija się w procesie dążenia do wewnętrznej integralności i zgod-

ności pomiędzy „ja” a doświadczeniem. Relacja między „ja” realnym a „ja” idealnym 

oraz porównywanie siebie z innymi (obraz własnego „ja” z obrazem „ja” innych osób) 

kształtują naszą samoocenę [por. 19]. 

Poczucie własnej wartości rozwija się w człowieku już od wczesnego dzieciństwa. 

Badania małych dzieci pokazują, że rodzicielski styl wychowania w pierwszych latach 

życia ma ogromny wpływ na kształtowanie się początkowego poczucia własnej war-

tości dziecka. W rodzinach, gdzie karane są przejawy samodzielnego, niezależnego 

myślenia, znacznie utrudnione jest budowanie poczucie własnej wartości [20, 21]. Istotną 

rolę w kształtowaniu poczucia własnej wartości odgrywają prawidłowe relacje w ro-

dzinie. Więź uczuciowa z rodzicami ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka. W pra-

widłowych rodzinach dzieci wzrastają w poczuciu własnej wartości, rozwijając pozy-

tywny obraz samego siebie. Wszystko to sprawia, że łatwiej nawiązuje relacje z otocze-

niem, posiada pozytywne i satysfakcjonujące kontakty, co odzwierciedla się w jego 

poczuciu wartości. Młody człowiek analizuje wszystko to, co do niego dociera, tworzy 

własne sądy, głównie poprzez porównywanie się do innych osób i dostrzeganie różnic. 

Dlatego też tak ważne jest wychowanie i wpływ rodziców, a co za tym idzie, także 

doświadczenia z dzieciństwa. Splot tych czynników będzie decydował, na ile człowiek 

będzie cenił i kochał samego siebie [22-24]. 

W każdym momencie życia poczucie własnej wartości stanowi wypadkową samo-

oceny podstawowej (wartości, jaką przypisuje człowiek swemu najgłębiej ukrytemu 

„ja”) oraz samooceny sytuacyjnej wartości, jaką przypisuje człowiek sobie w zależności 

od zmiennych czynników, takich jak: trudności finansowe, choroba. Samoocena pod-

stawowa rozwija się do czwartego roku życia w najwcześniejszych relacjach. Wpływa 

na nią sposób, w jaki reagują na nas rodzice i opiekunowie. Jej prawidłowy rozwój 

będzie miał miejsce wówczas, gdy rodzice będą w odpowiedni sposób rozpoznawać, 

a także zaspokajać emocjonalne i fizyczne potrzeby dziecka. Istotnym jest zatem, aby 

kochać dziecko takim, jakie jest, a nie takim jakie powinno być. Sytuacyjne poczucie 

własnej wartości wyraża się w aktualnej sytuacji życiowej poprzez wzloty i upadki, któ-

rych każdy człowiek doświadcza [25]. Podstawowe poczucie wartości oddziałuje na 

sytuacyjne i na odwrót. Poczucie własnej wartości jest procesem interaktywnym, zacho-

dzącym między osobą a światem. Pozytywne sygnały z otoczenia kształtują chwilową 

samoocenę, ale nie docierają do tego, co jest najgłębiej, do naszej emocjonalności. 

Samoocena wpływa na ludzkie uczucia do samego siebie, ale i na uczucia wobec 

otaczającego świata. Tworzą ją nie tylko poglądy, ale i uczucia związane z rożnymi 
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cechami – fizycznymi, emocjonalnymi, intelektualnymi ale także z tym, w jaki sposób 

funkcjonuje człowiek w relacjach z innymi ludźmi [26, 27]. 

Samoocena wyraża się poprzez emocje. Odgrywa ona istotną rolę w wewnętrznym 

dobrostanie jednostki, spokoju i niepokojach. Pod jej wpływem znajdują się wszelkie 

ludzkie zachowania spontaniczne, jak i blokady, występujące w sferze relacji społecz-

nych czy w realnych działaniach. W myślach jednostki ludzkiej poczucie własnej war-

tości sprawia, że spojrzenie kierowane jest ku brakom i zagrożeniom. Poczucie własnej 

wartości stanowi wypadkową: postrzegania siebie, emocji, jakie pociąga za sobą to, co 

widzimy, i zachowania, będącego tego rezultatem. Zdaniem Ch. Andre [28]  

poczucie własnej wartości jest nierozłącznie związane z samoświadomością. 

Człowiek ma zdolność do refleksji nad sobą, obserwowania siebie podczas 

działania. Ta refleksyjna samoświadomość to nadzwyczajna szansa, jaką 

posia-damy: pozwala mieć do siebie dystans, obserwować się i analizować, 

a więc zmieniać się, przystosowywać i ulepszać (s. 25).  

Autor porównuje poczucie własnej wartości do tablicy rozdzielczej naszego „ja”, 

wpływającej na styl funkcjonowania człowieka. Poczucie własnej wartości sygnalizuje, 

czy podstawowe potrzeby są zaspokojone, a uczucia lub sukcesy są w pełni zrealizowane.  

A. Bottoms, J. Shapland [29], opisując swoją teorię na temat kształtowania się po-

czucia własnej wartości, wyodrębnili cztery podstawowe etapy: 

• poczucie zabezpieczenia; 

• poczucie tożsamości; 

• poczucie możności oraz 

• poczucie celu. 

Aby poczucie własnej wartości mogło rozwinąć się, niezbędne jest poczucie zabez-

pieczenia, zaufania i łączności z ludźmi, miejscami, zwierzętami i przedmiotami. 

W tym celu potrzebne są trzy podstawowe warunki: bezpieczeństwo, zaufanie i więź. 

Poczucie tożsamości można porównać do rośliny, która wypuszcza po raz pierwszy 

swoje gałązki i która jest przyjmowana jako coś nowego. Samoocena kształtuje się, 

jeśli zdajemy sobie sprawę, że nasza unikalność jest cechą pozytywną, a także kiedy ta 

objawiona przez nas cecha jest całkowicie akceptowana przez ludzi wokół nas. Po-

czucie możności zyskujemy, gdy wraz ze wzrostem zdolności człowieka do funkcjono-

wania w otaczającym go świecie staje się oczywista. Poczucie własnej wartości 

wzrasta, jeśli jesteśmy zachęcani do wkładania wysiłku w naukę i rozwój osobisty oraz 

gdy ludzie pomagają nam zakotwiczyć w pamięci nabywane doświadczenia. Uczenie 

się, tworzenie swojego miejsca w świecie, korzystanie ze zdolności i talentu – to 

niezbędne elementy poczucia własnej wartości. Według autorów każdemu człowie-

kowi potrzebne jest rozwijanie, a także utrwalanie poczucia własnej wartości, którego 

nigdy nie można mieć za wiele. Poczucie własnej wartości jest indywidualną oceną, 

werdyktem fałszywym lub prawdziwym, który decyduje o tym, co jednostka czuje, 

myśli na temat swojego prawa do istnienia na świecie i do wyrażania, bez obaw, swojej 

osobowości. Rozwijanie poczucia własnej wartości powinno polegać, między innymi, 

na uczeniu się sposobów dokładniejszego oceniania swoich możliwości. Prowadzi to 

zwykle do pozytywniejszego odczuwania siebie [por. 30]. 

Na poczucie własnej wartości wpływają specyficzne czynniki, a także etapy jego 

powstawania. A. Waines [31] zaliczył do czynników: bezwarunkową wartość osoby 
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ludzkiej, miłość i wzrastanie. Te trzy składniki odgrywają kluczową rolę dla budo-

wania poczucia własnej wartości, znaczenie ma również ich kolejność. Poczucie własnej 

wartości opiera się najpierw na wartości, następnie na miłości, a potem na wzrastaniu. 

Wzrastanie odnosi się do poruszania się w pożądanym kierunku. Wielu ludzi doznaje 

frustracji, ponieważ stara się rozpocząć cały proces od wzrostu, zaniedbując dwa 

pierwsze ważne czynniki: bezwarunkową wartość i miłość. Bez pewnych podstaw 

poczucie własnej wartości zostanie zniszczone. Procesu tego nie da się skrócić. Od 

tych kluczowych czynników zależy budowa zdrowego poczucia własnej wartości. 

Świadomość samego siebie nie pozostaje bez wpływu na zachowanie człowieka. 

W przypadku gdy dana jednostka w pełni uświadamia sobie miejsce, jakie zajmuje 

w społeczeństwie oraz jest w pełni świadoma swoich umiejętności można stwierdzić, 

że świadomość funkcjonuje prawidłowo, a jednostka jest wolna od konfliktów z samą 

sobą. Istotnym regulatorem postępowania człowieka jest system poglądów jednostki 

odnoszony do samego siebie oraz zwracanie uwagi na własne możliwości i docenianie 

podejmowanych działań. Poczucie własnej wartości potrzebuje fundamentu w postaci 

poczucia bezwarunkowej wartości oraz akceptacji swojego „ja”. Dzięki tym 

czynnikom możliwe jest pojawienie się kolejnego elementu, jakim jest wzrastanie, 

rozwijanie siebie i swojego potencjału [32, 33]. 

2.2. Znaczenie poziomu poczucia własnej wartości 

Współczesny człowiek żyje w czasach, w którym na pierwszym miejscu stawia się 

realizowanie siebie, pokonywanie własnych ograniczeń i słabości. Powoduje to, że 

prawidłowy poziom poczucia własnej wartości, wiara we własne możliwości, akcep-

tacja i ciągłe doskonalenie się, staje się warunkiem koniecznym, potrzebą nie tylko psy-

chiczną czy społeczną, ale i ekonomiczną. Obecna sytuacja wymaga od społeczeństwa 

niezależności i umiejętności przejawiania inicjatywy – czyli wysokiej samooceny. 

Potrzeba wysokiej samooceny wzrasta wraz z potrzebą podejmowania wyborów i de-

cyzji, które jednostka ludzka musi dokonać na poziomie świadomym [32]. 

2.2.1. Wysoka samoocena 

Według N. Brandena [3] na wysoką samoocenę składają się poczucie własnej sku-

teczności oraz szacunek do siebie. Te dwa składniki w życiu codziennym nakładają się 

i wywierają na siebie wzajemny wpływ. Poczucie własnej skuteczności oznacza pew-

ność osoby, że potrafi ona nauczyć się tego, co potrzeba, aby osiągnąć cel, w stopniu, 

w jakim osiągnięcie tego celu zależy od wysiłku tej osoby. Przekonanie o własnej 

skuteczności nie oznacza pewności, że nigdy nie popełni się błędu. Oznacza, że osoba 

potrafi określić, ocenić oraz naprawić swój błąd. Drugim składnikiem wysokiej samo-

oceny jest szacunek do siebie, który oznacza, że człowiek w naturalny sposób oczekuje 

przyjaźni, miłości i szczęścia jako obiektu tego, kim jest i co robi. Szacunek do siebie 

jest przekonaniem o własnej wartości. Przejawem wysokiej samooceny jest także przy-

chylna reakcja na sukces innych. Osoby z wysokim poczuciem własnej wartości są pełni 

sił witalnych i czerpią więcej satysfakcji ze swoich związków i wykonywanych zadań. 

Nie przeżywają zazdrości w sytuacjach, kiedy inne osoby mają sukcesy życiowe. Wysoka 

samoocena jest podstawą zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia [por. 34].  

G. Lindenfield [35] przedstawia cechy, które można zaobserwować w wyglądzie 

i zachowaniu ludzi z wysokim poczuciem własnej wartości. Są oni: 
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• spokojni i zrelaksowani – wydają się być rozluźnieni i opanowani, nawet gdy znaj-

dują się w trudnej sytuacji; 

• zadbani – emanuje z nich dobre samopoczucie i zadowolenie ze swojego wyglądu, 

• pełni energii i zdecydowani – pełni życia zarówno w sensie psychicznym, jak i fi-

zycznym; 

• otwarci i pełni ekspresji – zachowują się w sposób bezpośredni i jasny; 

• pozytywnie i optymistycznie nastawieni do życia; 

• niezależni – działają znakomicie w sposób autonomiczny i niezależny; 

• towarzyscy i chętni do współpracy – przyjaźnie i ufnie traktują wszystkich ludzi; 

• pewni siebie – potrafią skutecznie bronić swoich praw, potrzeb i być przy tym spra-

wiedliwym; 

• planujący własnym rozwój – cechuje ich wysoki poziom autorefleksji i stale 

poszukują środków poprawy swego zachowania i działania, nie zazdroszczą innym 

osiągania sukcesów. 

Zdaniem V. Kast [36] człowiek posiadający wysoką samoocenę poszukuje nowych 

wyzwań oraz bodźców w postaci wartościowych i ambitnych celów. Pragnie być do-

strzeżony i dowartościowany zarówno pod względem zachowań emocjonalnych, inte-

lektualnych, twórczych, jak i działań społecznych. Osoba o wysokiej samoocenie nie 

potrzebuje wywyższać się, nie musi udowadniać swojej wartości, porównując się z innymi. 

Najczęściej osoby te nie zazdroszczą innym osobom odnoszonych przez nich suk-

cesów. Źródłem radości nie jest to, że w wyniku porównywania się z ludźmi wypada 

lepiej na ich tle. Przyczyną radości u osób z wysoką samooceną jest akceptowanie 

siebie, satysfakcja z tego, jakim się jest. Zadowolenie, a nie lęk, cierpienie czy zazdrość 

jest impulsem do działania. Celem jest wyrażanie, a nie unikanie czy ocenianie siebie. 

Motywem nie jest udowadnianie własnej wartości, ale spożytkowanie własnych możli-

wości. Dobrze rozwinięte poczucie własnej wartości stanowi niezbędny, ale niewystar-

czający warunek dobrego samopoczucia, ponieważ nie zapewni nam ono akceptacji 

drugiej osoby czy pomyślnej realizacji planów bądź oczekiwań w różnych aspektach 

życia. Trafna ocena niekiedy nie sprzyja szczęśliwemu życiu, gdyż demaskuje zarówno 

zalety, jak i wady, które są niewygodne i redukują poczucie satysfakcji. Nie zapewni 

człowiekowi spełnienia, ale jej brak sprzyja powstawaniu lęku, frustracji, rozpaczy, 

a przede wszystkim zazdrości. 

N. Branden [3] podaje szereg sposobów przejawiania się wysokiej samooceny. 

Należą do nich m.in. 

• łatwość mówienia o osiągnięciach i niepowodzeniach z prostotą i uczciwością; 

• łatwość wyrażania i przyjmowania komplementów i wdzięczności; 

• otwartość na krytykę i swoboda w werbalizowaniu własnych błędów; 

• łatwość i spontaniczność wypowiedzi; 

• harmonia między tym, co mówimy, czynimy, jak poruszamy się; 

• otwartość i ciekawość wobec nowych idei, doświadczeń, możliwości życiowych; 

• uczucia lęku, niepewności, nawet jeśli się pojawiają, nie onieśmielają i nie obez-

władniają; 

• elastyczne reagowanie na sytuacje i wyzwania; 

• łatwość asertywnego zachowania i akceptowanie asertywności innych; 

• umiejętność zachowania harmonii i godności w obliczu stresu. 
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Do składników wysokiej samooceny zaliczyć można dumę oraz umiejętność pogo-

dzenia się z własnymi brakami. W sytuacji akceptacji przez społeczeństwo naszej osoby, 

naszych działań, odczuwamy dumę, wyłania ona naszą niezależność, pewność siebie, 

przedsiębiorczość. Na lepsze radzenie sobie z przeciwnościami losu pomaga nam drugi 

składnik, jakim jest umiejętność pogodzenia się z własnymi brakami. Gdy porażka 

dotyka osobę z wysoką samooceną, skutecznie z nią walczy, nie pozwalając na 

wniknięcie jej do innych sfer życia. Osoby z wysoką samooceną wyznaczają sobie 

trudniejsze cele, mniej się boją, odczuwają mniejszy stres, mają większe poczucie 

panowania nad sytuacją, rzadziej czują się bezradne, wykazują więcej inwencji 

w rozwiązywaniu problemów, więcej eksplorują, przejawiając większą ciekawość siebie 

i otoczenia, dominuje u nich motywacja wewnętrzna. Potrzeba wysokiej samooceny 

wynika z dwóch podstawowych faktów, właściwych naszemu gatunkowi. Pierwszy: 

przetrwanie i koegzystencja człowieka ze środowiskiem zależą od właściwego posługi-

wania się świadomością. Nasze życie i dobrobyt zależą od umiejętności myślenia. 

Drugi: właściwe posługiwanie się świadomością nie jest automatyczne, nie jest zapro-

gramowane przez przyrodę. W regulowaniu działalności pojawia się kluczowy element 

wyboru – stąd osobista odpowiedzialność [37].  

2.2.2. Niska samoocena 

Niskie poczucie własnej wartości nie dotyczy tylko ludzi nie mogących zaspokajać 

swoich potrzeb, odrzuconych czy będących w depresji. Nawet osoby pewne siebie, 

odnoszące sukcesy borykają się z problemem niskiego poczucia własnej wartości, 

wówczas nie tylko szkodzą własnemu zdrowiu, dobru i szczęściu, ale oddziałują rów-

nież negatywnie i szkodliwie na otaczający ich świat. 

E. Epstein [38] definiuje poczucie własnej wartości jako świadomość pożądanych 

cech w obrazie siebie i tego, co organizuje wszelkie doświadczenia odnoszące się do 

„ja”. Prawdziwym wydaje się być stwierdzenie, że obniżanie własnej wartości, auto-

dewaloryzacja opierać się musi na przekonaniach danej osoby, że pożądane jest dla 

niej to, co stawia ją w gorszym świetle. Konsekwencją tego jest zaniżona samoocena. 

Niskie poczucie własnej wartości rozumiane jest także jako poczucie winy, które 

wynika z przekonania o braku umiejętności i zdolności cenionych przez ważne dla nas 

osoby. Osoby te nie mogą pogodzić się z tym, że posiadają jakieś braki, że nie mogą 

czemuś sprostać i mogą popełniać błędy, nęka ich poczucie winy oraz wstyd. 

W wyniku tego, osoby te dążą do perfekcjonizmu, a gdy coś im się nie udaje sami 

wprowadzają się w depresję, ponieważ nie potrafią pogodzić się z własnymi porażkami. 

Ważnym elementem jest także rozpamiętywanie, ponieważ często przypominają sobie 

inne sytuacje, w których doświadczyli niepowodzenia. Mogą wówczas dojść do wnio-

sku, że nie są nic warte, a ich poczucie własnej wartości dodatkowo się obniża. Gdy 

doświadczają porażki, mają tendencję do rezygnacji z podjętych wcześniej działań 

i celów, ponieważ cały czas porównują się z najlepszymi i dochodzą do wniosku, że 

nic nie osiągnęły, nie czerpią dumy z dotychczasowych osiągnięć. Zaczynają zazdrościć 

innym osobom sukcesów [39, por. 40, por. 41]. 

Ch. Andre [28, por. 42, 43] opisuje sześć wymiarów dobrego poczucia własnej 

wartości: wysokość, stabilność, harmonia, autonomia, koszt. Poczucie własnej wartości 

może być wysokie (doceniamy się, jesteśmy pewni siebie, nie załamują nas niepowo-

dzenia) lub niskie (jesteśmy niepewni siebie, załamują nas nawet najmniejsze nie-
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powodzenia). Dobre i wysokie poczucie własnej wartości poznamy po sposobie, w jaki 

osoba mówi na swój temat, po postawie wobec działania, czy potrafi w nim wytrwać 

lub zrezygnować, nie czując się upokorzona, po jej oczekiwaniach i ambicjach. Sta-

bilność w obliczu sukcesów i niepowodzeń, pochwał i krytyki, nie zbaczamy z kursu, 

jesteśmy nadal sobą, cechuje nas niezmienność zachowania. Harmonia to wielość 

zainteresowań. Umiejętność czerpania satysfakcji z jednej dziedziny, gdy spotykają 

nas niepowodzenia w innej. Nie popadamy w rozgoryczenie, gdy natrafimy na porażki. 

Autonomia to niezależność od społecznych nacisków względem tego, kim trzeba być 

i co trzeba mieć, żeby być poważanym przez ogół. Koszt to umiarkowany wpływ 

emocjonalny w odpowiedzi na krytykę, niski poziom stresu, niewielkie napięcie oraz 

mała liczba usprawiedliwień w przypadku niepowodzenia naszych działań. Korzyści 

jakie niesie za sobą dobre poczucie własnej wartości, to przede wszystkim efekt 

ochrony i samonaprawy; poczucie własnej wartości wspomaga psychiczną odporność 

człowieka w obliczu życiowych przeciwności, a także ma dobroczynny wpływ na zdrowie 

somatyczne i psychiczne. 

3. Charakterystyka zazdrości 

3.1. Pojęcie i typologia zazdrości 

Zazdrość jest emocją nieodłącznie towarzyszącą miłości, a wręcz jej nieuniknioną 

konsekwencją. O jej ogromnym znaczeniu w życiu człowieka może świadczyć to, jak 

wielu twórców literackich, teorii psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych 

odwołuje się do tej emocji. Jest to uczucie wszechogarniające i jednocześnie paradok-

salnie wypływa ona z głębokiej i prawdziwej miłości, a równocześnie może rozbić 

najbardziej harmonijny związek [44]. 

Różne typy zazdrości ujmowane są w odmienne kategorie w zależności od kilku 

elementów, np. manifestacji (behawioralnej, emocjonalnej), aspektu emocjonalnego 

(strach, złość, gniew) oraz czynników osobowościowych (wartość własnej osoby oraz 

umiejętność rywalizacji). Najbardziej klarowne wydają się wymiary zazdrości stwo-

rzone przez E. Wener [45], który wyróżnił zazdrość reaktywną, niepokojącą oraz za-

borczą. Zazdrość reaktywna odnosi się głównie do emocjonalnych reakcji, jak gniew 

czy smutek, będących odpowiedzią na emocjonalną lub seksualną niewierność partnera. 

Niepokojąca zazdrość zawiera silny aspekt poznawczy, w którym dużą rolę przypisuje 

się rozmyślaniu o możliwej niewierności partnera. Zazdrość zaborcza zaś posiada silny 

komponent behawioralny, opiera się na monitorowaniu zachowania drugiej osoby jako 

próbie przeciwdziałania ewentualnej utracie związku. Jedynie zazdrość reaktywna 

występuje jako emocjonalna reakcja na rzeczywistą groźbę utraty związku, podczas 

gdy zazdrość niepokojąca i zaborcza często pojawiają się mimo braku prawdziwego nie-

bezpieczeństwa. Zazdrość reaktywna zawiera głównie aspekt emocjonalny, niepoko-

jąca opiera się na elemencie poznawczym, natomiast zaborcza behawioralnym. 

Nieco zmodyfikowaną dymensję zazdrości zaproponowali B. Gehl i D. Watson 

[46], uwzględniając: zazdrość reaktywną (reactive jealousy), niepokojące podejrzenia 

(anxious suspicion) oraz niepewność interpersonalną (interpersonal insecurity). Wy-

różnia się dwie fazy emocjonalnej reakcji w sytuacji doświadczania zazdrości. Pierwsza 

faza obejmuje autonomiczną reakcję na ogólny stres, związaną z sytuacją zazdrości, 

czyli na nagle spostrzeżoną szkodę lub zagrożenie. W tej fazie pojawia się najczęściej 

lęk, gniew, nierzadko w połączeniu z podnieceniem seksualnym. Jest to dosyć nieusta-
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bilizowana mieszanka uczuć. Druga faza – reakcja zazdrości jest wynikiem wtórnej 

oceny zaistniałej sytuacji. Zazdrosna osoba dochodzi do bardziej kompleksowego 

rozumienia sytuacji, próbuje jakoś radzić sobie z nią poprzez przyjęcie jakiejś strategii. 

Gdy strategia jest efektywna, wtedy w miejsce lęku i gniewu przychodzi uczucie ulgi, 

może też dojść do przygnębienia lub depresji. We wtórnej ocenie przychodzi refleksja: 

co takiego miał rywal, czego ja nie mam? Co się ze mną stanie, jeśli on mnie opuści? 

W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości do drugiej osoby. Objawy, które 

często towarzyszą przeżywaniu i doświadczaniu zazdrości, to poczucie osamotnienia, 

poczucie odsunięcia, niepewność oraz lęk o przyszłość. Następstwem przeżywania 

zazdrości jest emocjonalna reakcja dyskomfortu, zagrożenie dla osobistego zaangażo-

wania, poczucie niesprawiedliwości, poczucie zagrożenia dla samooceny[47, por. 48]. 

T.C. Marshall, K. Bejanyan, G. Di Castro oraz R.A. Lee R.A. [49] definiują zazdrość 

jako uczucie niosące niezadowolenie charakteryzujące lęk przed utratą partnera lub 

jako poczucie dyskomfortu spowodowane rzeczywistym lub wyobrażeniowym do-

świadczeniem, które jest udziałem partnera i osoby trzeciej. Z kolei model stworzony 

przez J.B. Brysona [za: 50] przedstawia zazdrość jako emocję powstałą w konse-

kwencji przekonania, że relacje z partnerem są zagrożone przez faktyczne lub wy-

obrażeniowe usiłowania osoby trzeciej, poprzez które rywal pragnie osiągnąć relację 

podobną z partnerem. Poglądy te podkreślają, że zazdrość pojawia się w określonej 

sytuacji, takiej, w której występują co najmniej trzy osoby – podmiot (osoba przeżywa-

jąca zazdrość), partner (osoba, o którą podmiot jest zazdrosny) i rywal (osoba uznana 

przez podmiot za zagrażającą relacji z partnerem). 

Inaczej zazdrość określają B. Buunk i R.G. Bringle [za: 50]. Twierdzą oni, że jest 

ona awersyjną reakcją podmiotu wywołaną przez związek angażujący jego obecnego 

lub uprzedniego partnera i osobę trzecią. Ten związek może być rzeczywisty, wyobra-

żony lub oczekiwany lub mógł mieć miejsce w przeszłości. Podkreślają oni emocjonalny 

charakter podmiotu, a nie samą sytuację, w jakiej on się znajduje. Podobnie podają B. 

Buunk i R.B. Hupka [51]. Zazdrość w ich ujęciu jest doświadczana i wyrażana 

w różnorodny sposób, zaczynając na strachu i depresji, kończąc na gniewie i brutalnej 

przemocy. Autorzy ci podkreślają, że zazdrość musi być ujmowana zawsze z punktu 

widzenia sytuacji, która ją wywołuje. Podają, że zazdrością można określić emocjo-

nalną odpowiedź, która powstaje na skutek prawdziwego bądź wyobrażonego przywią-

zania między którymś z partnerów w związku romantycznym z osobą trzecią. Dodat-

kowo charakteryzuje się ona tym, że przywiązanie to odbierane jest jako zagrożenie 

zarówno dla samooceny, jak i istnienia romantycznej relacji. U obydwu autorów, 

mimo zgodności niektórych poglądów, występuje różna percepcja zjawiska zazdrości. 

B Buunk [51] wyróżnia trzy jej rodzaje: 

• reaktywną, która stanowi negatywną odpowiedź na emocjonalne lub seksualne 

powiązanie partnera z kimś innym; 

• lękową, czyli obsesyjny niepokój, zdenerwowanie, martwienie się o możliwą nie-

wierność partnera oraz 

• zapobiegawczą – wysiłki podejmowane, by przeciwdziałać intymnym kontaktom 

partnera z innymi osobami. 

R.B. Hupka [51] natomiast dokonuje podziału zazdrości na emocję i proces. 

Poczucia zazdrości doświadczamy, kiedy napotykamy rywala, mogącego zabiegać 

o uwagę ukochanej przez nas osoby. Towarzyszy nam wówczas poczucie zagrożenia 
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i lęk o stratę partnera. Z kolei zazdrość jako proces występuje w przypadku realnej 

zdrady. Wtedy doświadczamy szeregu emocji współistniejących, jak np. rozczarowanie, 

poczucie zdrady, smutek, rozpacz, żal, poczucie krzywdy. Cały mechanizm odbywa się 

zwykle w długim okresie czasu, zwykle jest to kilka miesięcy. Konstytuują go cztery 

główne etapy. Pierwszy z nich charakteryzuje się początkowym paraliżem, szokiem, 

który towarzyszy ujawnieniu informacji o zdradzie. Następnie pojawia się szereg nega-

tywnych odczuć, w tym gniew, żal, smutek, poczucie krzywdy oraz oskarżanie partnera. 

Na trzecim etapie dochodzą do głosu ból, permanentne poczucie bycia zdradzonym, 

zawód, poczucie straty, problemy z koncentracją uwagi, stałe rozmyślanie nad wyda-

rzeniem. W trakcie kolejnej fazy dochodzi do powolnej adaptacji do zaistniałej sytu-

acji, człowiek analizuje przyczyny zdrady i podejmuje próby zrozumienia faktów. Trwa 

to aż do momentu, kiedy osoba powraca do normalnego poziomu funkcjonowania. 

Emocję, która towarzyszy zazdrości, nazwali D. DeStenoJ, P. Valdesolo, M.Y. 

Bartlett [52] „zielonookim potworem” (green-eyed monster), definiując jako: dyskretną 

emocjonalną odpowiedź na specyficzny rodzaj przewidywanego lub rzeczywistego 

odrzucenia przez partnera w relacji na korzyść rywala (s. 49). Stanowi ona dla nich 

emocję społeczną o znaczeniu przystosowawczym, która oddala groźbę utraty wyłącz-

ności i zapewnia możliwość trwania w ważnych i korzystnych dla nas związkach. 

Według tych autorów zazdrość może być odnoszona jedynie do triady: jednostki, 

partnera, który stanowi dla niej źródło zasobów o szeroko rozumianym adaptacyjnym 

znaczeniu oraz rywala, z którym jednostka nie chce się dzielić ani partnerem, ani 

zasobami. Emocja ta występuje nie tylko w triadach romantycznych – można również 

zauważyć zazdrość rodzeństwa o rodziców bądź pracowników o przychylność szefa. 

Jeśli zaś chodzi o inne rodzaje odrzucenia społecznego, nasze reakcje zdają się być 

odmienne, a powiązane z tym odpowiedzi behawioralne nie wynikają z chęci przy-

właszczenia drugiej osoby.  

E. Harmon-Jones, C.R. Harris oraz P.A. Gable [53, por. 54] prezentują różnorodne 

podejścia do badania zazdrości. Autorzy ci wspominają o społecznym trójkącie, który 

implikuje jej istnienie oraz przedstawiają jej komponenty (gniew, strach i smutek), 

które pojawiają się w jej towarzystwie. Stąd wywodzi się pogląd, iż zazdrość stanowi 

mieszankę różnorodnych emocji.   

Ten krótki przegląd definicji zazdrości pokazuje, jak bardzo złożona jest to emocja. 

Stanowi pewien mechanizm, obejmujący zarówno relację, jak i podjęcie działań zmie-

rzających do ochrony istotnej dla podmiotu relacji, które mogą mieć różnorodny cha-

rakter. Dlatego też można stwierdzić, że chociaż jest to emocja nieprzyjemna i uznana 

z tego powodu za negatywną, może mieć wiele pozytywnych konsekwencji dla 

funkcjonowania ludzi w związkach partnerskich – stanowi ona potwierdzenie troski 

o partnera i zaangażowanie w relację. Ponadto emocja ta jest użyteczna pod względem 

adaptacyjnym. Dzięki jej istnieniu ludzie mogą ochronić związki i relacje, w które 

zaangażowali różnorodne zasoby (materialne, emocjonalne, czas), a w dalszej konse-

kwencji zachować przedłużenie swojej linii genetycznej. Ukształtowana w toku ewolucji 

zazdrość pozwala nam uzyskiwać wymierne korzyści płynące z naszego osobistego 

zaangażowania. 
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3.2. Zazdrość kłopotliwa nazwana jako „podwójna natura emocji” 

W. Dryden [55], bazując na koncepcji A. Ellisa oraz własnym doświadczeniu tera-

peutycznym, proponuje rozgraniczenie na niezdrową i zdrową zazdrość. Według niego, 

zazdrość niezdrowa jest skutkiem przekonania osoby, że istnieje poważne zagrożenie 

dla jej relacji z partnerem. Innymi słowy, odczuwamy ją wówczas, kiedy osoba trzecia 

jest przez nas uznawana za kogoś, kto może odebrać nam osobę znaczącą. Stwierdza 

również, że ten typ zazdrości może być odczuwany nie tylko w odniesieniu do 

związków romantycznych, ale również w przypadku innych relacji. Skupiając się 

jednak na związkach partnerskich, należy wyróżnić elementy, które przyczyniają się do 

pojawienia się niezdrowej zazdrości. Po pierwsze, zawsze jest to sytuacja, w którą 

zaangażowane są trzy osoby, w tym dwie będące ze sobą w bliskiej relacji. Kolejną 

składową jest przekonanie o bliskiej relacji z drugą osobą, z którą łączą nas szczególne 

emocje. Ostatnim elementem jest osoba, która stanowi potencjalne zagrożenie dla 

istniejącej bądź też wyimaginowanej relacji. Zwykle, gdy ludzie odczuwają niezdrową 

zazdrość: 

• boją się, iż osoba trzecia zajmie ich miejsce w związku i że zostaną porzucone; 

• czują się mniej atrakcyjne w stosunku do zagrażającej im osoby i boją się utraty 

swojego status quo w relacji; 

• istotne jest dla nich, aby partner wykazywał zainteresowanie tylko w stosunku do 

nich – pragną wyłączności; 

• nie chcą, aby ktokolwiek inny wykazywał zainteresowanie wobec ich aktualnego 

partnera. 

Biorąc pod uwagę przyczyny tej sytuacji, W. Dryden [55] podkreśla, że dostrze-

ganie rzeczywistego lub domniemanego zagrożenia dla relacji jest warunkiem koniecz-

nym, ale niewystarczającym dla odczuwania niezdrowej zazdrości. Dopiero ich 

połączenie z irracjonalnymi przekonaniami na temat zagrożenia jest główną przyczyną 

pojawienia się jej. Wśród tych przekonań można wyróżnić następujące elementy: 

• sztywne wymagania, które przyjmują charakter nazbyt dramatyczny, wręcz tyrani-

zujący, takie jak: mój partner musi zwracać uwagę tylko na mnie, czy: muszę mieć 

pewność, że moja partnerka nie przebywa w towarzystwie innych mężczyzn; 

• tragizowanie, a więc posunięte do skrajności wyolbrzymianie tego, co jest złe. Osoba 

o takich poglądach sądzi, że nic gorszego nie mogłoby się wydarzyć, np. muszę mieć 

pewność, że moja partnerka nie myśl o żadnej innej osobie płci przeciwnej i byłoby 

fatalnie, gdybym nie miał tej pewności; 

• wysoka wrażliwość na frustrację – takie osoby uważają, że nie są w stanie przeżyć 

danego wydarzenia oraz 

• deprecjonowanie, czyli negatywne ocenianie zarówno siebie, jak i innych osób.  

Dopiero synteza postrzeganego zagrożenia (czy to realnego, czy wyobrażonego) 

oraz powyższych przekonań prowadzi do pojawienia się niezdrowej zazdrości (s. 26-29). 

Według W. Dryden [55] istnieje również drugie oblicze odczuwanej przez ludzi 

zazdrości, które określa jako zazdrość zdrową. Zasadniczą i najważniejszą różnicą mię-

dzy obydwiema formami zazdrości jest fakt, że w przypadku zdrowej zazdrość pojawia 

się w obliczu realnego, a nie wyimaginowanego zagrożenia. Jak stwierdza, w przypadku 

zdrowej zazdrości istnieją dowody na to, że zagrożenie rzeczywiście istnieje, natomiast 

przy zazdrości niezdrowej istnieje ono przede wszystkim w wyobraźni (s. 58). Biorąc 
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te fakty pod uwagę, możemy stwierdzić, że jesteśmy zdrowo zazdrośni, kiedy wiemy 

na pewno, że ktoś może zająć nasze miejsce w związku, jest bardziej atrakcyjny dla 

naszego partnera niż my sami, ważne jest dla nas, by nasz partner interesował się tylko 

nami oraz by nikt inny nie interesował się osobą, z którą pozostajemy w bliskiej relacji. 

W. Dryden [55] wyróżnia przekonania racjonalne leżące u podstaw jej zdrowego 

oblicza. Są to: 

• szerokie preferencje – określenie tego, co dana osoba preferuje, ale i świadomość, że 

wcale nie musi być to respektowane przez innych; 

• nie tragizowanie, a więc uznanie właściwej wagi aktualnego stanu rzeczy, np. 

wolałbym, aby moja partnerka interesowała się tylko mną, ale nie znaczy to, że nie 

może się ona interesować nikim innym. Gdyby zainteresowała się kimś innym, 

byłoby to dla mnie mało optymistyczne, ale nie straszne…; 

• wytrzymałość na frustrację oraz 

• akceptacja, czyli świadomość, że każdy człowiek jest zbyt złożony, by go oceniać 

całkiem negatywnie, chociaż można tak oceniać pewne jego własności. 

Kłopotliwy charakter zazdrości ujawnia się również w samej jej złożoności i inten-

sywności, z jaką ta emocja jest odczuwana. Jak podają G.L. White i P.E. Mullen [56], 

w sytuacji zazdrości występują dwie fazy emocjonalnej reakcji. Pierwszą jest reakcja na 

stres, analogiczna do tej, która pojawia się w sytuacji spostrzeganego zagrożenia. Ma 

ona bardziej fizjologiczny charakter i może ją przywołać pojawienie się na horyzoncie 

osoby trzeciej. Jest to niejako faza alarmowa, która może zwiastować przerwanie 

relacji z osobą znaczącą. Często towarzyszą jej lęk i gniew. Po wtórnej ocenie sytuacji 

pojawia się faza druga. Osoba, która odczuwa zazdrość, próbuje dokładnie przeanali-

zować położenie, w jakim się znajduje oraz podjąć jakieś kroki w celu poradzenia 

sobie z zagrożeniem. Kiedy strategia, którą podejmuje okazuje się trafna, wówczas 

negatywne emocje zastępuje ulga. Jeżeli natomiast jej działania są nieadekwatne i nie 

przynoszą skutków, wtedy dosięga ją przygnębienie i depresja. 

4. Charakterystyka przyczyn zazdrości 

4.1. Zazdrość jako cecha wrodzona 

Zazdrość w znacznej większości opracowań ujmowana jest jako emocja. V. Albisetti 

[57], jeden z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej psychoanalizy, twierdzi 

jednak, że zazdrość, jakiej człowiek doświadcza wobec drugiej osoby, tkwi w środku 

jego „ja”, w jego wnętrzu, i nie zależy od nikogo, z wyjątkiem jego samego. Nie jest 

niczym innym, jak tylko próbą zdobycia drugiej osoby, dążeniem do posiadania jej 

całej na własność i uzależniona jest od stopnia niepewności, na której opiera się indy-

widualna osobowość, od poczucia niższości i niezdolności do własnej niezależności. 

Uważa również, że: człowiek zazdrosny nieświadomie powtarza potrzebę symbio-

tycznego związku przeżywanego w dzieciństwie (25). V Albisetti [57] ujmuje zazdrość, 

jako cechę wchodzącą w skład ludzkiej osobowości, która pojawia się we wczesnym 

okresie rozwoju człowieka. Już w trakcie porodu człowiek doświadcza pierwszego 

rozłączenia z matką. W pierwszych chwilach życia niemowlę musi samo oddychać, 

zabiegać o uwagę i miłość rodziców, domagać się pożywienia. W tym okresie pojawiają 

się początki zazdrości. Jak twierdzi autor: między pragnieniem powrotu do związku 

symbiotycznego a ludzką rzeczywistością, która nigdy do niego nie dopuści, mieści się 
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zazdrość. Prawdziwym twórcą zazdrości jest okres potrzeby bycia blisko matki, bycia 

w całkowitym związku z matką. Zazdrość istnieje, bo istnieje podświadome wspom-

nienie szczęśliwej przeszłości [57, s. 29].  

V. Albisetti [57] wskazuje również, że pierwsze miesiące oraz lata życia dziecka 

w bliskim związku z matką odgrywają istotną rolę w procesie kształtowania się zazdrości 

jako cechy. Ważna jest tutaj bliskość i ciepło relacji, która tworzy podstawę rozwoju 

dziecka i stanowi potencjał energetyczny do kształtowania przez nie własnej, indywi-

dualnej osobowości. Okresem krytycznym jest czas odstawienia dziecka od piersi, 

które przeprowadzone zbyt wcześnie może pozostawić negatywne ślady w rozwoju 

psychiki dziecka. Dobra matka powinna być dziecku na tyle bliska, aby móc zaspokoić 

podstawowe potrzeby, a wraz z jego rozwojem powinna wycofywać swój bezpośredni 

udział w jego życiu. To sprawi, że dziecko stanie się niezależne i nie będzie próbowało 

powracać do symbiotycznego związku z nią. Sytuacja, gdy matka nie reaguje w odpo-

wiedni sposób na potrzeby swojego dziecka, spowoduje, iż w dorosłości będzie ono 

w wielu dziedzinach życia poszukiwać takiego związku, którego nigdy z nią nie tworzyło. 

Z kolei nadopiekuńczość i pełna zależność dziecka od symbiotycznej relacji z matką 

spowoduje, że nie wykształci się w nim poczucie samodzielności i niezależności, co 

nie będzie sprzyjać wysokiej jakości życia, gdy stanie się osobą dorosłą.  

4.2. Bezpośrednie czynniki wyzwalające zazdrość 

N. Brown [58] stwierdza, że aby pojawiła się zazdrość niezbędne są pewne czyn-

niki, które ją wywołują. Działają one wyzwalająco, uruchamiając kaskadę uczuć i wy-

darzeń związanych z zazdrością. Wśród nich wymienia myśli, wyobrażenia, działania 

i zachowania niewerbalne oraz strój. Myślenie można określić jako proces przetwa-

rzania informacji, również jako sposób, w jaki przyjmujemy dane, jak usiłujemy je 

zrozumieć, czyli nadać im znaczenie, oraz rezultat tego procesu (s. 33). Na sposób my-

ślenia mogą mieć wpływ różnorodne cechy oraz ogólnie pojęta historia życia. Według 

autorki, do pojawienia się zazdrości przyczyniają się dwa rodzaje myśli: irracjonalne 

oraz niedoskonałe. 

Myśli irracjonalne dotyczą takiego ujmowania siebie, którego nie można określić 

jako obiektywne, logiczne, realistyczne. Nie jest to jednak postać urojeniowa czy fan-

tastyczna, ale posiadająca pewne związki z prawdziwą rzeczywistością. Są to zinterna-

lizowane wyobrażenia na temat siebie powstałe w wyniku wczesnych kontaktów inter-

personalnych oraz wpływu wzorców kulturowych. Tego typu nieracjonalne myśli 

wpływają na sposób spostrzegania, emocje oraz działania. W wielu przypadkach 

jesteśmy nieświadomi tego, iż nie mają one racjonalnego podłoża, oraz tego, jak nega-

tywny wpływ mogą wywierać na istniejący związek i dobre samopoczucie. Niewiele 

z nich zmienia się pod wpływem doświadczeń. Z kolei niedoskonałe myśli powstają na 

skutek zniekształceń w przebiegu procesów myślowych. Zakłócony dopływ bodźców 

zmysłowych, wybiórcza percepcja, brak istotnych informacji oraz postrzeganie nowych 

doświadczeń poprzez pryzmat starych mogą przyczyniać się do niedoskonałego i znie-

kształconego procesu myślowego. 

Działania i zachowania niewerbalne, także mogą być bezpośrednim czynnikiem 

wyzwalającym zazdrość. Jak podaje N. Brown [58], wśród nich można wyróżnić: 

okazywanie uczuć, bliskość przestrzenną z drugą osobą, rozmowę, kontakt wzrokowy, 

dotykanie kogoś w serdeczny sposób, chęć i dążenie do spędzania czasu z inną osobą, 
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wykazywanie uwagi kimś innym, czułe gesty, szczególnie serdeczny ton głosu, pochy-

lanie się nad kimś, okazywanie troski. Można stwierdzić, że te zachowania świadczą 

o okazywaniu zainteresowania, bliskości, troskliwości i miłości. Jeżeli jeden z partnerów 

okazuje podobne gesty osobie trzeciej, mimo że brak mu intencji przerwania istnie-

jącej relacji czy nawiązania stosunku uczuciowego z potencjalnym rywalem, to mogą 

być one odebrane jako wyraz uczuć i zainteresowania wobec osoby zagrażającej, co 

wywoła kaskadę zazdrości. Bardzo silną rolę w prowokowaniu zazdrości odgrywają 

słowa, bowiem wywołują one różnorodne wyobrażenia, niekoniecznie tożsame z ich 

faktycznym znaczeniem. Dodatkowo, każda osoba rozumie wypowiedzi w sposób 

naznaczony dużą dozą subiektywności, co oznacza, że każdy komunikat może być 

zinterpretowany w sposób zupełnie odmienny niż pierwotna intencja nadawcy.  

J. Macfie, L.E. Brumariu, K. Lyons-Ruth [59] wskazują, że istnieją pewne zacho-

wania czy też motywy, które mają na celu wywołanie zazdrości u partnera. Definiują je 

jako strategiczne procesy behawioralne stworzone po to, aby wywołać reaktywną 

zazdrość w partnerze, w celu sprowokowania w nim założonego zestawu myśli, uczuć 

i akcji, poprzez uświadomienie mu, że jego własna samoocena bądź jakość związku są 

zagrożone. Dzieje się tak, ponieważ partner zaczyna postrzegać istnienie realnego lub 

potencjalnego rywala. W swoich badaniach wykazali, że dopuszczanie się takich 

zachowań związane jest z odczuwaniem wysokiego poziomu zazdrości. Według tego 

eksperymentu osoby cechujące się mniej bezpiecznym stylem przywiązania do partnera 

(styl unikający i lękowy) są bardziej skłonne prowokować w nim zazdrość. Poziom 

strategii wywołujących zazdrość korelował pozytywnie również z obsesyjną miłością 

i przekonaniem, że miłość jest grą, zabawą. Negatywne korelacje tych strategii zanoto-

wano z poziomem satysfakcji w związku, poziomem zaangażowania emocjonalnego 

i namiętnością, co wskazuje, że im większe zadowolenie z relacji, tym mniejsza ten-

dencja do wywoływania zazdrości. 

4.3. Zazdrość a cechy osobowości 

Jedną z głównych przyczyn pojawienia się zazdrości jest niska samoocena. Są 

osoby uważające swoje wady za przeszkodę, która powoduje, że nie zasługują one na 

akceptację przez inne osoby. Rezultaty badań G.L. White [za: 50] pokazały, że kobiety 

będące ofiarami agresji spowodowanej zazdrością twierdziły, iż ich partnerzy często 

mają kompleksy na punkcie swojej atrakcyjności w percepcji ich partnerek. Ponadto 

zdrada godzi w poczucie męskości, obniżając samoocenę i zaburzając cały obraz 

własnej osoby. 

B. Wojciszke oraz W. Barya [60] uważają, że istotne jest to, czy dany człowiek 

uzależnia swoją samoocenę od tego, co myśli o nim druga osoba. Osoby uzależniające 

ocenę siebie od ocen partnera są zwykle bardziej zazdrosne. Taka ocena jest normal-

nym skutkiem bliskiego związku z drugą osobą. Dodatkowo podkreślają, że im bardziej 

partnerzy cenią swój związek, tym bardziej będą się starali o jego utrzymanie, wkła-

dając swój czas i energię, co zwrotnie nasila stopień ich własnego uzależnienia od tego 

związku i jego kondycji. Partnerzy zaczynają wówczas sądzić, iż relacja jest dla nich 

źródłem zasobów, których uzyskanie jest niemożliwe w innej sytuacji, zaś fakt ten 

korzystnie wpływa na stabilność związku i zapewnia jego trwanie. Skutkiem ubocz-

nym takiego stanu jednak jest zazdrość, zaś prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest 

wyższe, gdy osoby są bardziej uzależnione od łączącej je relacji, zaś ta strona, która 
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postrzega siebie jako bardziej zależną i zaangażowaną wykazuje większą skłonność do 

jej przejawiania. 

Z samooceną wiąże się również poczucie samodzielności. N. Brown [58] utrzy-

muje, że odnosi się ono do osobistej efektywności, zdolności doprowadzenia do zamie-

rzonego rezultatu oraz osiągnięcia określonych wyników. Kształtowanie się poczucia 

samodzielności następuje głównie we wczesnym dzieciństwie. Jeżeli jednak u osoby 

wytworzy się przekonanie, że nie własnym życiu i jest w stanie kierować wydarze-

niami we własnym życiu, nie jest skuteczna i nie potrafi osiągnąć sukcesów, wówczas 

może ona obawiać się, że nie potrafi utrzymać przy sobie partnera, a swój gniew 

wywołany poczuciem nieskuteczności przenosi na niego, co doprowadza do ciągłego 

odczuwania zagrożenia, a w konsekwencji również zazdrości. 

Innym powodem zazdrości jest ukształtowane już w dzieciństwie przekonania 

o tym, że nie ma miłości bezwarunkowej: aby być kochanym, należy na to zasłużyć. 

To nieświadomie (najczęściej) tworzone przez niektórych rodziców przekonanie, 

w dorosłym życiu może stanowić zagrożenie dla tworzenia związków: osoby atrak-

cyjniejsze są postrzegane jako te, które bardziej zasługują na miłość. Również obser-

wacja pożycia rodziców i wyniesiony z domu rodzinnego wzorzec związku partnerskiego 

odgrywa bardzo istotną rolę w odczuwaniu przez człowieka zazdrości. Ucząc się poprzez 

naśladownictwo, nabywamy wyobrażenia o bliskości dwojga ludzi, co następnie prze-

nosimy na grunt naszych własnych związków intymnych. Zazdrość może pojawić się, 

gdy dziecko w okresie dzieciństwa zaobserwowało, że matka i ojciec byli o siebie zaz-

drośni, a nawet zaborczy, zwłaszcza gdy stawało się to powodem kłótni. W skrajnych 

przypadkach potomkowie odgrywają też fakt wiarołomstwa2 swoich rodziców. W psy-

chice młodego człowieka taka sytuacja tworzy wizję miłości jako nieustannej i nie-

zbędnej kontroli, rozważania ewentualnego porzucenia przez partnera na rzecz innej, 

być może bardziej atrakcyjnej osoby oraz ryzyka urazu emocjonalnego [56]. 

Wiążąc odczuwanie zazdrości z posiadanymi cechami osobowości, stylem przywią-

zania z dzieciństwa oraz kolejnością urodzenia dziecka, E. Werner [45] przeprowadził 

badania, w których wykazał, że wszystkie wymienione przez niego typy zazdrości 

(reaktywna, lękowa, zapobiegawcza) nie miały związku z egoizmem i dominacją, były 

natomiast pozytywnie związane z neurotyzmem, lękiem społecznym, sztywnością i wro-

gością. Ponadto u kobiet wystąpił również negatywny związek z samooceną. Najniższy 

poziom zazdrości występował u osób, które cechował w dzieciństwie bezpieczny styl 

przywiązania, najwyższy zaś u osób o stylu lękowo-labilnym. Osoby, które były uro-

dzone jako pierwsze w rodzinie były mniej zazdrosne w przeciwieństwie do osób 

urodzonych jako kolejne. Poziom zazdrości u jedynaków był niewiele niższy od pier-

worodnych dzieci, co sugeruje, że obdarzanie dziecka uwagą i miłością skutkuje 

niższym poziomem odczuwanej zazdrości w przyszłości.  

V. Albisetti [57] podaje następujące czynniki osobowe, które rozbudzają zazdrość:  

• brak akceptacji siebie;  

• uświadomione lub nie poczucie winy i niższości; 

• zawiść; 

• pragnienie samorealizacji; 

 
2 Wiarołomstwo, czyli składanie pod przysięgą przyrzeczenia, którego nie ma się zamiaru dotrzymywać, lub 

niedotrzymywanie słów, które przyrzekło się pod przysięgą. 
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• tendencje masochistyczne; 

• tłumiona agresja; 

• tendencje rywalizacji; 

• egoizm; 

• brak dyspozycyjności psychicznej; 

• pragnienie sprawowania władzy nad drugim człowiekiem; 

• obojętność; 

• niepewność; 

• brak szacunku dla innych. 

Analizując różnice płciowe w zazdrości, literatura psychologiczna wskazuje, że 

kobiety (szczególnie z niską samooceną) doświadczają zazdrości z powodu zdrady 

urojonej. Częściej zdarza im się podejrzewać swoich partnerów o rzekomą zdradę 

i nielojalność aniżeli mężczyznom. Takie kobiety boją się zdrady emocjonalnej i taki 

rodzaj zdrady przede wszystkim wywołuje w nich zazdrość oraz podkopuje poczucie 

bezpieczeństwa. Zgodnie z teoriami ewolucjonistów dla kobiety najważniejsze jest 

bezpieczeństwo potomstwa, a gwarantem tego bezpieczeństwa jest lojalny i oddany 

ojciec (mąż). Niektóre kobiety trwają w stanie takiego podwyższonego pogotowia, sta-

rając się uprzedzić zdarzenie i „wyczuć” zagrożenie. Jeśli chodzi o mężczyzn, to nie-

zależnie od poziomu samooceny największym zagrożeniem jest zdrada seksualna. Zatem 

wolą tworzyć stałe i stabilne związki. Mężczyźni o niskim poczuciu własnej wartości 

radzą sobie gorzej ze stresującymi sytuacjami w relacji z innym, dlatego większe 

prawdopodobieństwo zazdrości o relacje partnera z innymi pojawia się właśnie u tych 

osób. Okazuje się również, że osoby z niską samooceną doświadczają wyższego po-

ziomu zazdrości, kiedy obserwują zachowanie partnera na portalu społecznościowym. 

Z drugiej strony, osoby z niską samooceną wynagradzają sobie brak wysokiej samo-

oceny przez publiczne pokazywanie szczęśliwej relacji z drugą osobą. Natomiast kobiety 

o prawidłowej i ustabilizowanej samoocenie również doświadczają zazdrości, ale do-

świadczają jej raczej w sytuacjach realnych, uzasadnionych. Częściej poszukują 

realnych przyczyn tego, co się stało [42]. 

5. Sposoby radzenia sobie z nadmierną zazdrością 

Zgodnie z poglądem V. Albisettiego [57] zazdrość może zostać w pełni przezwy-

ciężona wyłącznie na drodze zdobywania świadomości psychicznej. Praca nad sobą 

jest fundamentalna, bowiem bez niej nie można uwolnić się od wszechogarniającej 

zazdrości. Jednakże zazdrość w swej zdrowej, ograniczonej formie, może być korzystna 

dla związku. Mimo wszystko, granice między normą, nadmierną zazdrością i patologią 

wydają się bardzo cienkie. N. Brown [58] wyróżnia cztery style zazdrosnych partnerów: 

lgnący, reaktywny, manipulacyjny i egocentryczny. 

Styl lgnący charakteryzuje się ciągłym odczuwaniem niepokoju, kiedy partner prze-

staje być obecny. Taka osoba stale wypatruje oznak przygnębienia u partnera, ponieważ 

bardzo chce dostarczyć mu pocieszenia, zadowolenia. Funkcjonuje w ciągłym stanie 

napięcia, bojąc się przegapić jakiś ważny szczegół. Ponadto partner lgnący potrzebuje 

ciągłych zapewnień o głębokiej miłości, a dodatkowo sam wyraża swoje emocje w spo-

sób nadmierny, zbyt intensywny i częsty. Osoba ta pragnie odgadnąć wszystkie myśli 

i pragnienia partnera, by jak najszybciej i w jak największym stopniu je zaspokoić. 

W swoich dążeniach do zadowolenia partnera osoba ta jest niemalże perfekcjonistyczna, 
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co więcej, przekłada jego potrzeby nad swoje własne, dąży do „stopienia się w jedność 

z partnerem”, a kiedy pozostaje sama, boi się, czuje się osamotniona, oderwana i nie-

pełna. Osoba taka jest również bardzo wrażliwa na krytykę i podatna na zranienia, przez 

co partner musi przepraszać ją za każde (niekoniecznie zasadne i prawdziwe) przewinie. 

Z kolei partner zazdrosny reaktywnie to partner paranoiczny, żyjący w ciągłym po-

czuciu lęku i zagrożenia, wypatrujący ciosu, sygnału zdrady z każdej strony, a dodat-

kowo pragnący wiedzieć wszystko, co dzieje się z jego ukochanym. Jest to osoba bardzo 

podejrzliwa, uciekająca się do sarkazmu, by utrzymać kontrolę nad partnerem, obwi-

niająca ją o wszystko, co złe w związku. Podejrzliwość ta odnosi się nie tylko do part-

nera, ale również do całego otoczenia społecznego. Typ reaktywny cechuje się również 

skłonnością do wyolbrzymiania, nieumiejętnością relaksowania się, rozpamiętywania 

zranień i chowania urazy. 

Typ manipulacyjny odznacza się skłonnością do kłamstwa, przeinaczania faktów 

i wprowadzania w błąd nie tylko swojego partnera, ale również wszystkich dookoła. 

Manipulant posiada nieodparty urok osobisty, przez co potrafi nakłonić swojego part-

nera do zachowań, których ten nie ma ochoty prezentować. Potrafi tak aranżować sytu-

acje, aby móc wyrazić swoją zazdrość. bądź tak, aby to partner poczuł się zazdrosny 

i zagrożony. Często rzuca fałszywe oskarżenia wobec partnera i wzbudza w nim 

poczucie niższości, w kłótniach nierzadko wzbudza winę u partnera, oszukuje, demon-

strując swoją władzę nad partnerem  

Natomiast styl egocentryczny charakteryzuje się skłonnością do bycia w centrum 

uwagi innych ludzi, lubi wzbudzać zainteresowanie. Osoba taka ma skłonność do cheł-

pienia się, może przypisywać sobie zasługi innych ludzi, a potrzeby własne przedkłada 

nad potrzeby partnera. Kiedy czuje się ignorowana czy pomijana, staje się kapryśna, 

drażliwa oraz zdenerwowana. Lubi, kiedy partner obdarza ją komplementami, uwielbia 

pochlebstwa, przy czym pragnie, aby jej racje były przyjmowane w sposób niemalże 

dogmatyczny. Dodatkowo może wykazywać tendencje do lekceważenia i pomijania 

potrzeb i uczuć partnera.  

W. Dryden [55] podaje wskazówki, które mają zmniejszyć poziom odczuwania nie-

zdrowej zazdrości. Wymienia następujące warunki: 

• branie odpowiedzialności za swoją skłonność do niezdrowej zazdrości; 

• uświadomienie sobie, że niezdrowa zazdrość stanowi problem;  

• uświadomienie, że zdrowa zazdrość to lepsza alternatywa dla niezdrowej zazdrości;  

• staranie się o to, by być zdrowo zazdrosnym;  

• akceptacja swojej skłonności do niezdrowej zazdrości;  

• opracowanie konkretnych epizodów niezdrowej zazdrości;  

• rozpoznawanie, czego dotyczą konkretne przykłady niezdrowej zazdrości;  

• zmiana irracjonalnych przekonań;  

• akceptacja siebie, nawet w przypadku rzeczywistego zagrożenia relacji;  

• zdrowa postawa wobec związków; 

• zdrowa postawa wobec niepewności;  

• zdrowa postawa wobec braku całkowitej kontroli nad swoim związkiem;  

• całkowita postawa zachowania partnera;  

• rozpoznanie tendencji do działania zgodnie z niezdrową zazdrością i wypracowanie 

alternatywnych sposobów działania zgodnych z racjonalnymi przekonaniami; 
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• rozpoznanie rzeczywistych zagrożeń i obiektywne myślenie o nich;  

• świadomość i modyfikacja zasad postępowania w niezdrowej zazdrości; 

• obiektywne spojrzenie na aktualnego oraz poprzednich partnerów; 

• przekonanie że z wieloma osobami można stworzyć prawdziwe relacje;  

• postępowanie przeciwko zasadzie dostępności.  

Z kolei N. Brown [58] proponuje piętnaście zasad, które pozwolą wzmocnić relacje 

z drugim człowiekiem. Wśród nich znajdują się: 

• analiza własnych motywów i zachowań;  

• ignorowanie zazdrosnych zachowań partnera w określonych sytuacjach;  

• dystans emocjonalny, który pozwoli zapobiec „zarażaniu się’ emocjomi partnera/ki;  

• autoafirmacje, a więc przypominanie sobie o własnej samodzielności, wartości, sza-

cunku i zaufaniu do siebie; 

• świadomość irracjonalności zachowań osoby, na której nam zależy;  

• praca nad sobą i wzbogacanie swojego wnętrza;  

• wprowadzanie zmian, a więc zmiana zachowań, które mogą przyczyniać się do wy-

woływania cierpienia u zazdrosnej osoby; 

• niepodejmowanie zachowań odwetowych wobec partnera;  

• ochrona emocjonalna przed zazdrością partnera;  

• stosowanie przerw, by móc zastosować osłonę bądź autoafirmację;  

• porzucenie wyobrażenia o możliwej zmianie ze strony partnera;  

• przyjęcie przekonania, że nie jest się w stanie samodzielnie zmienić partnera;  

• niestosowanie negatywnych reakcji wobec zazdrości partnera, które przyczyniają się 

do pogłębienia problemu; 

• niewprowadzanie w prywatne sprawy osób trzecich, zwłaszcza krewnych; 

• brak zgody na emocjonalne i fizyczne nadużycia.  

6. Zakończenie 

Głównym celem artykułu jest omówienie poczucia własnej wartości w kontekście 

doświadczania zazdrości wobec innych osób. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

pochodzących z literatury przedmiotu, sformułowano następujące wnioski świadczące 

o tym, iż osoby z niskim poczuciem własnej wartości: 

• bardzo emocjonalnie przeżywają zazdrość; 

• ich postawa wynika z niskiej akceptacji siebie oraz swoich możliwości; 

• mają wysoki wskaźnik neurotyzmu;  

• częściej ujawniają niezadowolenie z relacji interpersonalnych, oskarżając innych 

o brak lojalności; 

• mają wrogie nastawienie wobec siebie oraz innych osób;  

• ujawniają destruktywne zachowania związane z lękiem społecznym; 

• towarzyszy im wysoki lęk społeczny, 

Poczucie własnej wartości jest wynikiem działań wartościujących, które regulują 

nasze zachowanie, równowagę psychiczną i dobrostan emocjonalny. Jest postawą czło-

wieka wobec samego siebie, która ewoluuje w toku życia jednostki. Jest ono 

kształtowane przez wydarzenia, doświadczenia, ale też zwrotnie – to poczucie własnej 

wartości wpływa na sposób myślenia, aktywności i podejmowane przez człowieka de-

cyzje, przez co stanowi istotny predyktor jego działania. Zapewnia zdrowy rozwój 
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i stanowi tło dla wszystkich myśli, uczuć i działań jednostki. Jest jednym z ważniej-

szych zasobów osobistych człowieka, warunkującym jego zdrowie i zdolność radzenia 

sobie w sytuacjach stresowych. Od sposobu oceniania siebie przez jednostkę zależy 

charakter przyjmowanych przez nie ról społecznych i ich realizowanie. Pewność siebie 

umożliwia podejmowanie nowych, coraz trudniejszych zadań, a efekty własnej aktyw-

ności, oprócz samozadowolenia, umacniają poczucie sprawstwa i skuteczności w dzia-

łaniu. Osoby kompetentne, ufające sobie nie doświadczają zbyt częstych i destruktyw-

nych postaw związanych z zazdrością [39, 40]. 

Natomiast zazdrość to uczucie pojawiające się w sytuacji frustracji wynikającej 

z potencjalnego zagrożenia zaspokajania potrzeb lub konfrontacji z aktualnym brakiem 

ich zaspokajania. Z zazdrością mamy do czynienia w chwili, gdy ktoś lub coś chce nam 

odebrać (lub jedynie tak nam się wydaje) to, co już posiadamy. Z zazdrością wiąże się 

niepewność, strach, nieufność, samotność. Jest emocjonalną reakcją na zagrożenie istnie-

jących relacji interpersonalnych. Ważnym aspektem psychologicznym i socjologicz-

nym jest odróżnienie racjonalnej zazdrości pochodzącej od realistycznego zagrożenia 

dla relacji interpersonalnej od nienormalnej, patologicznej i niezdrowej zazdrości, 

która jest pobudzana mimo braku takiego zagrożenia. Nieliczne badania przekonują, że 

zazdrość może pozytywnie wpływać na jakość relacji interpersonalnych, gdyż świad-

czy to o trosce i zainteresowaniu drugą osobą lub grupą społeczną [60]. 

Zazdrość jest gniewem, który rodzi się w określonych okolicznościach i jest oparty 

na dwóch elementach: emocjach i sytuacji. Emocje wynikają z konstrukcji ludzkiej 

psychiki, a sytuacja z uwarunkowań świata zewnętrznego. Zazdrość rozumiana jako 

emocja opiera się na niepewności co do własnej wartości jako osoby oraz własnej 

atrakcyjności dla partnera. Może być zatem definiowana jako złożony stan emocjo-

nalny wywołany realną bądź fałszywą (w tym urojoną) zmianą w sposobie postrzegania 

zagrożenia, utratą cenionego związku z partnerem na korzyść prawdziwego lub wy-

obrażonego rywala, który miałby wejść w związek uczuciowy z partnerem. Towarzy-

szy jej mieszanina różnych interpretacji zachowań partnera, a także rywala, które gene-

rują niepokój, skłaniając osobę zazdrosną do poszukiwania dowodów zdrady lub popy-

chają ją do działań obliczonych na zapobieżenie ewentualnej zdradzie. 

Większość psychologów, socjologów oraz pedagogów uważa, że sytuacja utraty lub 

straty nie jest wcale koniecznym warunkiem do pojawienia się postawy zazdrości. Jest 

to mechanizm raczej zapobiegania stratom niż wynikły ze straty kogoś lub czegoś, po-

nieważ zazdrość wzmaga czujność i pozwala w porę wychwycić sygnały zagrożenia, 

by działać na rzecz przywrócenia równowagi w relacjach interpersonalnych.  

Literatura 

1. Wojciszke B., Doliński D., Psychologia społeczna, [w:] Strelau J., Doliński D. (red.), 

Psychologia akademicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2018. 

2. Colman A.M., Słownik psychologii, PWN Warszawa 2009. 

3. Branden N., 6 filarów poczucia własnej wartości, Wydawnictwo Ravi, Łódź 2003. 

4. Januszewska E., Czynniki warunkujące kształtowanie obrazu siebie u dzieci, [w:] 

Januszewski A., Oleś P., Witkowski T. (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Tom 7, 

Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994. 

5. Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, Teorie, Koncepcje, Difin, Warszawa 2020. 



 

Andrzej Januszewski 
 

152 

 

6. Pilarska A., Suchańska A., Procesy tożsamościowe i poczucie tożsamości. Wzajemne 

powiązania oraz znaczenie dla zdolności do bliskości, Studia Psychologiczne, 53(3), 2015, 

s. 91-104. 

7. Pilarska A., Wokół pojęcia poczucia tożsamości. Przegląd problemów i propozycja 

konceptualizacji, Nauka, 2, 2016, s. 123-141. 

8. Branden N., Jak dobrze być sobą. O poczuciu własnej wartości, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2007.  

9. Reber A.S., Reber E., Słownik Psychologii, Scholar, Warszawa 2015. 

10. Coopersmith S., The antecedents of Self-Esteem, Freeman H. and Co, San Francisco 1967. 

11. Coopersmith S., Studies in Self-Esteem, Scientific American, 4(2), 1968, s. 49-58. 

12. Pilarska A., Contextualized self-views and sense of identity, Personality and Individual 

Differences, 86, 2015, s. 326-331. 

13. Kata J., Poczucie własnej wartości u młodzieży. Wymiar teoretyczny i empiryczne 

implikacje, Nauczyciel i Szkoła, 3(6), 2018, s. 95-104. 

14. Utz S., Beukeboom C.J., The Role of Social Network Sites in Romantic Relationships: 

Effects on Jealousy and Relationship Happiness, Journal of Computer-Mediated 

Communication, 16, 2011, s. 79-91. 

15. Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2020.  

16. Gromnicka J., Poczucie własnej wartości. Droga do rozwoju, Wydawnictwo Edgard, 

Warszawa 2020. 

17. Wojciszke B., Doliński D., Psychologia społeczna, [w:] J. Strelau, Doliński D. (red.), 

Psychologia akademicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2018. 

18. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987. 

19. Olbrycht K., Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów 

współczesnej edukacji, Paedagogia Christiana, 1, 2012, s. 19-28. 

20. Święcicka M., Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Paradygmat, 

Warszawa 2014.  

21. Schaffer R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021. 

22. Carter P., Hore B., McGarrigle L., Edwards M., Doeg G., Oakes R., Campion A., Carey G., 

Happy thoightr: Enhancing well-being in the classeoom with a positive events diary, 

Journal of Positive Psychology, 13(2), 2018, s. 110-121. 

23. Hornowska E., Brzezińska A.I., Appelt K., Kaliszewska-Czeremska K., Rola środowiska  

w rozwoju małego dziecka – metody badania, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2014. 

24. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2019. 

25. Rosenthal N.L., Kobak R., Assessing Adolescents’ Attachment Hierarchies: Differences 

Across Developmental Periods and Associations with Individual Adaptation, Journal of 

Research on Adolescence: The Official Journal of the Society for Research on 

Adolescence, 20(3), 2010, s. 678-706. 

26. Peterson G.W., Bush K.R., Families and Adolescent Development, [w:] Gullotta T.P.,  

Plant R.W., Evans M.A. (red.), Handbook of Adolescent Behavioral Problems: Evidence –

Based Approaches to Prevention and Treatment, Springer Science Business Media, New 

York 2015. 

27. Sikorska I., Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa, Wydawnictwo UJ, Kraków  

2016.  

28. Andre C., Niedoskonali, wolni, szczęśliwi. O sztuce dobrego życia, Wydawnictwo Czarna 

Owca, Warszawa 2012.  



 

Poczucie własnej wartości a emocja zazdrości 
 

153 

 

29. Bottoms A., Shapland J., Steps towards desistance among male young adult recidivists, 

[w:] Farrall S., Hough M., Maruna S., Sparks R. (red.), Escape Routes: Contemporary 

Perspectives on Life after Punishment, Routledge-Cavendish, Abingdon 2011. 

30. Kazemian L., Farrington D.P., The Developmental Evidence Base: Desistance, [w:] Towl 

G.J., Crighton D.A. (red.), Forensic Psychology, Oxford 2010. 

31. Waines A., Dziennik poczucia własnej wartości, Wydawnictwo JK Fearia, Łódź 2008. 

32. Meier M., Bureau J.F., The Development, Psychometric Analyses and Correlates of a Self-

Report, Measure on Disorganization and Role Reversal,  Journal of Child and Family 

Studies, 27(6), 2018, s. 1805-1817. 

33. Oleszkowicz A., Gwiżdż K., Formowanie się tożsamości osobistej w okresie stającej się 

dorosłości, w kontekście poczucia bezpieczeństwa i gotowości do zmian, Polskie Forum 

Psychologiczne, 24(2), 2019, s. 184-204. 

34. Dillon S., Benson M.Ch., Kobieta i poczucie własnej wartości, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2007. 

35. Lindenfield G. Samokontrola emocjonalna, Amber, Warszawa 1998. 

36. Kast V., Vom Sinn des Ärgers, Verlag Herder GmbH, Stuttgard 2014. 

37. Macfie J., Brumariu L.E., Lyons-Ruth K., Parent-child role confusion: A critical review of 

an emerging concept, Developmental Review, 36, 2015, 34–57. 

38. Epstein S., Wartość z perspektywy poznawczo-przeżyciowej teorii „ja”, [w:] Reykowski J. 

(red.), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, PWN, Warszawa 1990. 

39. Januszewska E., Januszewski A., Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków, 

[w:] Chodźko E., Talarek K. (red.), Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku, 

Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2020. 

40. Januszewska E., Zmęczenie przewlekłe zagrożeniem współczesnej młodzieży, [w:] Chodźko 

E., Talarek K. (red.), Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku, Wydawnictwo 

Naukowe Tygiel, Lublin 2020, s. 33-61. 

41. Marazziti D., Consoli G., Albanese F., Laquidara E., Baroni S., Dell’Osso M.C., Romantic 

attachment and subtypes/dimensions of jealousy, Clinical Practice and Epidemiology in 

Mental Health, 6(2), 2010, s. 53-58. 

42. Lasota L, Abramciów R., Psychologiczna analiza konstruktu zazdrości, Teraźniejszość – 

Człowiek – Edukacja, 3(7), 2015, s. 139-150. 

43. Mandal E, Moroń M, Latusek A., Wzbudzanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu 

w bliskich związkach, Psychologia Społeczna, 2(33), 2015, s. 192-209. 

44. Bottoms A., Shapland J., Steps towards desistance among male young adult recidivists, 

[w:] Farrall S., Hough M., Maruna S., Sparks R. (red.), Escape Routes: Contemporary 

Perspectives on Life after Punishment, Routledge-Cavendish, Abingdon 2011 

45. Werner E., Protective factors and individual resilience [w:] Shonkoff J.P., Meisels S.J. 

(red.) Handbook of Early Childhood Intervention. Second edition, Cambridge University 

Press, Cambridge 2010.  

46. Gehl B.K., Watson D., Defining the structure of jealousy through factor analysis, Poster 

presented at the Society for Personality and Social Psychology Annual Meeting, Los 

Angeles, 2003.  

47. Batinic B., Duisin D., Barisic J., Obsessive versus delusional jealousy, Psychiatria, 25(3), 

2013, s. 334-339. 

48. Szostek P., Zazdrość romantyczna: kluczowe koncepcje teoretyczne i narzędzia pomiaru, 

Psychologia Społeczna, 2(42), 2017, s. 130-141. 

49. Marshall T.C., Bejanyan K., Di Castro G., Lee R.A., Attachment styles as predictors of 

Facebook-related jealousy and surveillance in romantic relationships, Personal 

Relationships, 20, 2012, s. 12-22. 

50. Zaleski Z., Od zawiści do zemsty: społeczna psychologia kłopotliwych emocji, 

Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.  



 

Andrzej Januszewski 
 

154 

 

51. Buunk B., Hupka R.B., Cross-cultural differences in the elicitation of sexual jealousy, The 

Journal of Sex Research, 23, 1987, s. 12-22. 

52. DeStenoJ. D., Valdesolo P., Bartlett M.Y., Jealousy and threatened self: Getting to the 

heart of the green-eyed monster, Journal of Personality and Social Psychology, 92(4), 

2006, s. 626-636. 

53. Harmon-Jones E., Gable P.A., Peterson C.K., The role of asymmetric frontal cortical 

activity in emotion-related phenomena: A review and update, Biological Psychology, 

84(2), 2010, s. 451-462.  

54. DSM-5, Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), 

American Psychiatric Association, Washington, DC-London, England, 2013. 

55. Dryden W., Pokonać zazdrość, Wydawnictwo Jedność, Warszawa 2002. 

56. White G.L., Mullen P.E., Jealousy: Theory, research and clinical strategies, New York, 

Guilford, 1989. 

57. Albisetti V., Zazdrość – cecha wrodzona czy nabyta? Jak przezwyciężyć uczucia stare 

a wciąż nowe?, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2000. 

58. Brown N., Zazdrosny partner. Jak radzić sobie w skażonym zazdrością związku, Rebis, 

Poznań 2006. 

59. Macfie J., Brumariu L.E., Lyons-Ruth K., Parent-child role confusion: A critical review of 

an emerging concept, Developmental Review, 36, 2015, 34-57. 

60. Wojciszke B., Baryła W., Zróżnicowanie reakcji kobiet i mężczyzn na zdrad emocjonalną i 

seksualną, Kolokwia Psychologiczne, 9, 2001, s. 89-114. 

Poczucie własnej wartości a emocja zazdrości 

Streszczenie 

Poczucie własnej wartości jest jednym z najważniejszych konstruktów osobowościowych człowieka. Jest 

jego głównym regulatorem, mającym ogromny wpływ na stosunek jednostki do siebie oraz do otoczenia. 

Stanowi podstawową bazę uznawania własnej godności, szacunku wobec siebie. Jest wsparciem w kształ-

towaniu pewności siebie oraz w realizowaniu ważnych zadań życiowych determinujących efektywne dzia-

łanie. Charakterystyczną jej cechą jest umiejętność konstruktywnego kształtowania oraz podtrzymywania 

określonych ról pełnionych zarówno w rodzinie, jak i w środowisku społecznym. Poczucie własnej war-

tości jest przekonaniem jednostki o tym, że potrafi poradzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami. Dążenie 

do wysokiego poczucia własnej wartości motywuje do skutecznego rozwiązywania własnych problemów 

i przezwyciężania trudności w kluczowych dla oceniania siebie dziedzinach życia. Podejmowanie takiej 

aktywności sprzyja nabywaniu różnych wysoko cenionych umiejętności, a także dokonaniom, które służą 

innym ludziom. Zwykle zapewnianie sobie poczucia wysokiej wartości skłania do osiągania takich 

sukcesów, które znajdują uznanie w opinii społecznej. Natomiast u osób, u których istnieje nieadekwatne 

poczucie własnej wartości, pojawiają się zachowania, które są społecznie nieakceptowane. Otrzymują one 

negatywne komunikaty od otoczenia, co dodatkowo obniża ich pozytywny obraz siebie. Osoby o niskim 

poczuciu własnej wartości zachowują się niepewnie, są krytyczne wobec siebie. Często zazdroszczą innym 

osiąganych sukcesów. Zazdrość, jaka może się pojawić, jest złożonym stanem emocjonalnym, wywo-

łanym realną bądź fałszywą (w tym urojoną) zmianą w sposobie postrzegania zagrożenia utratą cenionej 

relacji z otoczeniem lub z osiągnięciami sukcesów zawodowych, jakie może doświadczyć dana jednostka. 

Konsekwencją staje się mieszanina różnych interpretacji zachowań. Osoby zazdrosne generują niepokój, 

skłaniając osobę, o którą są zazdrosne do poszukiwania dowodów zazdrości lub popychając do działań 

obliczonych na jej zapobieżenie. W osobie zazdrosnej pojawia się smutek, gniew, nienawiść, żal, gorycz. 

Celem artykułu jest omówienie poczucia własnej wartości oraz doświadczanie zazdrości wobec innych osób. 

Słowa kluczowe: poczucie własnej wartości, znaczenie, zazdrość, typologia, przyczyny, sposoby radzenia 

sobie 
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Self-esteem and the emotion of jealousy 

Abstract 

Self-esteem is one of the most important human personality constructs. It is its main regulator, having 

a huge impact on the attitude of the individual to himself and to the environment. It is the basic basis for 

recognizing one's own dignity and self-respect. It is a support in shaping self-confidence and in carrying 

out important life tasks that determine effective action. Its characteristic feature is the ability to constru-

ctively shape and maintain specific roles both in the family and in the social environment. Self-esteem is 

the belief of an individual that they can cope with a variety of challenges. The pursuit of high self-esteem 

motivates us to effectively solve our own problems and overcome difficulties in areas of life that are 

crucial for self-assessment. Taking up such activity promotes the acquisition of various highly valued 

skills, as well as achievements that serve other people. Usually, self-esteem leads to successes that are 

recognized by the public. On the other hand, people with inadequate self-esteem develop behaviors that are 

socially unacceptable. They receive negative messages from the environment, which further lowers their 

positive self-image. People with low self-esteem behave insecurely and are critical of themselves. They 

often envy others for their successes. The jealousy that may arise is a complex emotional state caused by 

a real or false (including imaginary) change in the perception of the threat of losing a valued relationship 

with the environment or with the achievements of professional success that an individual may experience. 

The consequence is a mixture of different interpretations of behavior. Jealous people generate anxiety by 

causing the person they are jealous of to seek evidence of jealousy or by prompting them to act designed to 

prevent it. In a jealous person, sadness, anger, hatred, regret, bitterness appear. The aim of the article is to 

discuss self-esteem and experiencing jealousy towards other people around you. 

Keywords: self-esteem, meaning, jealousy, typology, causes, ways of coping 
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Natalia Woźniak1 

Związek poczucia osamotnienia z uprzedzeniami 

wobec mniejszości etnicznych i narodowościowych 

1. Wprowadzenie 

Wyróżniająca się na tle danej populacji mniejszość (minority) może prowadzić 

społeczność do innowacji i rozwoju. Sposób, w jaki dana mniejszość jest postrzegana, 

stanowi jeden z decydujących o tym czynników [1]. Jak wskazuje Sue (2009), nie-

którzy mogą postrzegać termin mniejszość etniczna (ethnic minority) w sposób pejora-

tywny ze względu na kontekst historyczny, w którym jest on niemal równoznaczny 

z określeniem grupy prześladowanej [2]. 

Kontakt z przedstawicielami innych narodowości i grup etnicznych ma natomiast 

pozytywny wpływ na tolerancyjność oraz umiejętności komunikacyjne i społeczne. 

W Polsce mniejszości etniczne i narodowościowe wzbogacają kulturę, są gwarantem 

jej różnorodności i dobrych relacji z innymi krajami oraz mają znaczący wpływ na kształ-

towanie postaw obywateli – zamknięcie na obcość prowadzi do izolacji narodu i zagro-

żenia wzrostem poglądów nacjonalistycznych. Mimo to, na skutek regionalizacji mniej-

szości, większa część społeczeństwa nie posiada odpowiedniej ilości informacji doty-

czących mniejszości etnicznych i narodowościowych [3]. 

Istotnym problemem jest fakt, iż mniejszości etniczne i narodowościowe często są 

obiektem marginalizacji, uprzedzeń i dyskryminacji [3,4]. Poszukuje się przyczyny 

wspomnianych wcześniej negatywnych, a nawet wrogich zachowań. Okazuje się, że 

dotyczą one szczególnie osób o osobowości autorytarnej [5], ale również mogą im 

sprzyjać poczucie osamotnienia i brak zaufania wobec innych [6-8]. 
Osamotnienie (loneliness) określane jest jako doświadczenie, które dotyka podsta-

wowych potrzeb ludzkich, jakimi są interakcja i relacje z innymi, oraz znaczącego 

wpływu owych relacji na zdrowie i dobrostan (well-being) człowieka [9-11]. Hughes, 

Waite, Hawkley i Cacioppo (2004) wskazują bowiem, iż związki, relacje i integracja są 

konieczne do właściwego rozwoju oraz spełnienia emocjonalnego [12]. 

Osamotnienie ma subiektywną naturę i pomimo doniesień o uniwersalności tego 

doświadczenia [10], stanowi ono złożone pojęcie, o cechach zarówno emocjonalnych, 

jak i poznawczych. Wiąże się z nieprzyjemnymi stanami afektywnymi będącymi kon-

sekwencją rozbieżności pożądanej jakości i liczby utrzymywanych związków i relacji, 

z ich postrzeganym lub rzeczywistym stanem, swoistymi brakami, które jednostka 

w nich odnajduje, ich dostępnością [10, 13]. 

Ponadto z badań wynika [10, 14], iż ludzie są w stanie doświadczyć osamotnienia 

w otoczeniu innych lub przebywać w odosobnieniu, ale nie doświadczyć osamotnienia. 

Izolacja społeczna w znaczeniu fizycznej samotności nie jest więc jednoznaczna z po-

czuciem osamotnienia – co więcej, definiowana liczbą kontaktów z innymi, jest kon-

struktem możliwym do zbadania i zmierzenia w sposób obiektywny. Osamotnienie można 
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odróżnić także od samotności, która w konstruktywny sposób prowadzi do rozwoju 

osobistego i kreatywności. 

Wszystkie symptomy, z których składa się poczucie osamotnienia, mogą zostać 

pogrupowane na czynniki. Konsekwencją tego jest możliwość wyodrębnienia typów 

osamotnienia, które może przybierać wiele form [15]. 

Kategoryzacja trójczynnikowa zakłada, że osamotnienie może zostać opisane w ka-

tegoriach braku więzi społecznych i poczucia identyfikacji z grupą, a także poczucia 

samotności w świecie, odrzucenia i uwięzienia w samotności oraz braku sieci spo-

łecznych, kontaktu z ludźmi, którzy zapewniliby jednostce poczucie bezpieczeństwa 

i wsparcia [15, 16]. 

Czynniki te zostały zaprezentowane również jako więź intymna (intimate connec-

tedness), więź relacyjna (relational connectedness) i więź zbiorowa (collective con-

nectedness). Wymiar więzi intymnej odnosi się do doświadczeń i przekonań jednostki 

związanych z jej wartością społeczną, satysfakcji z Ja społecznego na głęboko indywi-

dualnym poziomie. Badania na grupie osób w średnim wieku i starszych wykazały, iż 

przekonania te są związane z byciem w związku małżeńskim lub życiem z partnerem. 

Może się to wiązać z uznaniem małżeństwa za zapewnienie o tym, jak wartościowa 

jest jednostka [17-19]. 

Więź relacyjna powiązana jest z poczuciem bliskości i wsparcia, doświadczeniem 

własnej wartości społecznej w diadycznych relacjach przyjacielskich. Wymiar ten re-

prezentowany jest liczbą krewnych i bliskich przyjaciół, z którymi jednostka często się 

kontaktuje [18]. 

Więź zbiorowa jest z kolei czynnikiem identyfikacji zbiorowej, przynależności do 

grupy i spójności, wiązanym z liczbą grup, z którymi dana osoba dobrowolnie się zwią-

zała. Wymiar ten wiąże się ze stopniem satysfakcji z uczestnictwa w grupach mających 

znaczenie dla jednostki [17, 18].  

Heinrich i Gullone (2006) wskazują, iż poczucie osamotnienia jest związane z nega-

tywnymi ocenami innych w wymiarze atrakcyjności, wsparcia, kompetencji komunika-

cyjnych, pożądania społecznego i zaufania [6, 7]. Oceny innych jako mniej godnych 

zaufania potwierdzają również późniejsze badania [7, 20-24].  

Ponadto Qualter i in. (2013) wykazali niższe poziomy zaufania u osób chronicznie 

osamotnionych lub o wzrastającym poziomie osamotnienia niż u osób o niskim i sta-

łym, jak i obniżającym się poziomie [7, 21]. Nieliczne badania sugerują jednak, iż 

przekonania związane z niskim poziomem zaufania nie są konsekwencją osamotnienia, 

a raczej czynnikiem, który sprawia, iż dana jednostka jest podatna na samotność lub 

kontynuuje ten stan [7, 8]. 

Zaufanie (trust) jest pojęciem szerokim. Nie posiada ono wspólnej definicji zaak-

ceptowanej przez ogół badaczy. W psychologii elementami wielu opisów zaufania są: 

implikacja gotowości osoby ufającej na podatność na zranienia oraz posiadanie pozy-

tywnych oczekiwań w stosunku do osoby lub grupy, której ufa [25]. 

Zaufanie można rozpatrywać jako cechę względnie trwałą, a poszczególne jednostki 

można różnicować na podstawie skłonności do okazywania zaufania ze względu na 

różnorodność doświadczeń bogatych we wzmocnienia, zarówno pozytywne, jak i ne-

gatywne. Ze względu na sytuacyjny charakter, zaufanie można także rozumieć jako 

cechę dyspozycyjną człowieka lub stosunek, jaki w relacji interpersonalnej przejawia 
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on do drugiej osoby. Stanowi ono wtedy proces wymiany, która oparta jest na 

wzajemnej ewaluacji [26]. 

Tendencje do współpracy i zaufania innym, w przypadku osób osamotnionych mogą 

być osłabione o wiele łatwiej niż u osób nieosamotnionych w wyniku wzmożonego nie-

pokoju społecznego, posiadania większej liczby negatywnych oczekiwań społecznych 

i silniejszego strachu przed negatywną oceną u tych jednostek [27, 28].  

Wyniki wcześniejszych badań pokazują także, iż przekonania związane z niskim 

poziomem zaufania są czynnikiem zwiększającym dystans społeczny. Jak wykazali 

Pellegrini, De Cristofaro, Salvati, Giacomantonio i Leone (2021), w badaniach doty-

czących postaw względem imigrantów, zaufanie interpersonalne koreluje negatywnie 

z uprzedzeniami [29]. 

Ponadto wyniki sugerują, że zaufanie może być czynnikiem osłabiającym nega-

tywne reakcje na wykluczenie społeczne. Jak podają Yanagisawa i in. (2011), ogólne 

zaufanie (general trust) pełni rolę psychologicznego zasobu, który pobudza aktywację 

prawej brzuszno-bocznej kory przedczołowej, odpowiadającej za zmniejszenie poziomu 

odczuwanego bólu społecznego w sytuacjach wykluczenia [30]. 

Uprzedzenia (prejudices), podobnie jak zaufanie, stanowią pojęcie szerokie, któ-

rego zdefiniowania podjęło się wielu badaczy. Ashmore (2019) wskazał na cztery kom-

ponenty wspólne dla większości definicji. Stanowią one, iż uprzedzenia są złe i negatyw-

nie zorientowanie, są zjawiskiem wewnątrzgrupowym, a także są formą postawy [31]. 

Knight (2015) przyjmuje, iż uprzedzenia to ocena innych – negatywna i oparta na 

błędnych założeniach dotyczących tych osób, przy jednoczesnym pominięciu infor-

macji dostępnych na ich temat [32]. Cohrs i Duckitt (2012) wskazują ponadto, iż emo-

cjonalne, poznawcze, behawioralne, personalne oraz polityczne aspekty uprzedzeń nie 

występują oddzielnie. Tworzą one raczej zespoły uprzedzeń [4]. 

Uprzedzenia jako postawa mają negatywne skutki społeczne i zdrowotne dla grupy, 

która jest ich celem, ale również dla całej społeczności, odbierając pozytywny wkład 

członków poszczególnych grup, niszcząc społeczne interakcje [4]. 

2. Cel badań i hipotezy badawcze 

Celem badań było sprawdzenie związku pomiędzy poczuciem osamotnienia a uprze-

dzeniami wobec mniejszości etnicznych i narodowościowych. Zakładano, iż wysoki 

poziom osamotnienia będzie predyktorem uprzedzeń, a zaufanie będzie zarówno mode-

ratorem, jak i mediatorem tego związku.  

W oparciu o przedstawione powyżej przesłanki teoretyczne i empiryczne na potrzeby 

badania własnego postawiono następujące hipotezy. 

Hipoteza 1: Wyższy poziom osamotnienia wiąże się z niższą akceptacją mniej-

szości etnicznych i narodowościowych oraz niższą temperaturą uczuć wobec nich. 

Hipoteza 2: Wyższy poziom zaufania interpersonalnego wiąże się z większą akcep-

tacją mniejszości etnicznych i narodowościowych oraz wyższą temperaturą uczuć 

wobec nich. 

Hipoteza 3: Zaufanie stanowi moderator związków poczucia osamotnienia z akcep-

tacją społeczną i temperaturą uczuć wobec mniejszości etnicznych i narodowościo-

wych. Tym samym przewidywano, że wraz z nasileniem zaufania związki te będą 

ulegać osłabieniu. 
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Hipoteza 4: Zaufanie stanowi mediator związków poczucia osamotnienia z akcep-

tacją społeczną i temperaturą uczuć, czyli poczucie osamotnienia będzie ujemnie skore-

lowane z zaufaniem, co w konsekwencji będzie przekładać się na niższą akceptację 

społeczną i niższy stopień temperatury uczuć wobec mniejszości etnicznych i narodo-

wościowych.  

3. Metoda 

3.1. Grupa badana i procedura 

W badaniu wzięło udział 150 osób - w tym 108 (72%) kobiet i 42 (28%) mężczyzn. 

Uczestnicy badania byli w wieku od 18 do 56 lat (M = 24, SD = 8,22). Wykształcenie 

podstawowe deklarowało 3,3% z nich, wykształcenie średnie – 46,7%, a wykształcenie 

wyższe – 50%. 

Tabela 1. Charakterystyka socjodemograficzna badanej próby 

Zmienna Podgrupa n % 

Płeć 
Kobieta 

Mężczyzna 

108 

42 

72 

28 

Wykształcenie 

Wyższe 

Średnie 

Podstawowe 

75 

70 

5 

50 

46,6 

3,3 

Wiek 
18-30 

31-56 

122 

28 

81,3 

18,7 

Źródło: opracowanie własne. 

Pod względem płci dominującą grupą wśród badanych były kobiety, w odniesieniu 

do wykształcenia – osoby o wykształceniu wyższym, a pod względem wieku – osoby 

we wczesnej dorosłości: grupa 18-30 lat. 

3.2. Procedura 

Uczestników rekrutowano metodą kuli śnieżnej oraz za pomocą zaproszeń udostęp-

nionych na portalu Facebook. Badanie przeprowadzono w terminie od 15 marca 2021 

roku do 10 kwietnia 2021 roku. Przed przystąpieniem do udziału w badaniu uczestnicy 

informowani byli o jego celu, anonimowości i charakterze naukowym, a wypełniając 

kwestionariusze, wyrażali świadomą i dobrowolną zgodę na uczestnictwo w nim. 

Mniejszości do których odnosili się uczestnicy badania, odpowiadając na pytania 

zawarte w Termometrze uczuć i Skali dystansu społecznego, wybrane zostały na pod-

stawie komunikatu z badań CBOS-u (2019). Byli to Romowie, Żydzi, Arabowie, 

Ukraińcy i Chińczycy [33].  

3.3. Narzędzia badawcze 

3.3.1. Zrewidowana skala samotności R-UCLA 

Zrewidowana skala samotności R-UCLA w adaptacji Kwiatkowskiej, Rogozy 

i Kwiatkowskiej (2018) została wykorzystana do pomiaru poczucia osamotnienia [15]. 

Narzędzie składa się z 20 stwierdzeń, do których badany ma za zadanie się ustosun-

kować na 4-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza nigdy, a 4 – często.  

Wyniki uzyskiwane są na trzech podskalach: 



 

Natalia Woźniak 
 

160 

 

Poczucia braku kontaktu z innymi (intimate others) – podskali, która opisuje poczucie 

samotności, odrzucenia i wycofania. Jest związana z poczuciem uwięzienia w samot-

ności i bycia samemu na świecie oraz zerwania więzi społecznych z innymi. 

Zerwania więzi społecznych (social others) – podskali odnoszącej się do braku sieci 

społecznych, z którymi można być powiązanym oraz związanej z brakiem poczucia 

bliskości i dostępności ludzi w relacjach. Podskala ta odnosi się do braku kontaktu 

z osobami blisko spokrewnionymi lub zaufanymi, którzy mogliby nadać poczucie bez-

pieczeństwa i wsparcia. 

Braku przynależności do grupy społecznej (belonging and affiliation) – podskali, 

która odnosi się do braku więzi społecznych i braku poczucia identyfikacji grupowej. 

Związana jest ona ze słabszym powiązaniem z grupą i odczuciem, iż bardziej niż częścią 

wspomnianej grupy jest się jednostką. 

W prezentowanym badaniu rzetelność narzędzia wynosiła 0,91 dla wskaźnika ogól-

nego, natomiast dla poszczególnych podskal wynosiła: 0,89 dla podskali wykluczenia, 

0,83 dla podskali braku bliskości i wsparcia oraz 0,75 dla podskali braku przynależności 

i afiliacji.  

3.3.2. Skala dystansu społecznego  

Skala dystansu społecznego, zmodyfikowana na wzór badań Witkowskiej i in. (2014) 

i Stefaniak (2015), została wykorzystana do zmierzenia gotowości badanych do akcep-

tacji przedstawicieli poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych w otoczeniu 

społecznym uczestników [34, 35]. Narzędzie składa się z 9 pytań, na które odpowiedzi 

zaznaczane były na 7-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie nie, 

a 7 – zdecydowanie tak. Im wyższy wynik uzyskiwała osoba badana, tym prezento-

wała ona postawę bardziej akceptującą i otwartą na mniejszości. Niskie wyniki były więc 

analizowane jako wskaźnik postrzeganego dystansu społecznego, natomiast wysokie – 

jako wskaźnik postrzeganej akceptacji grup mniejszościowych. Rzetelność narzędzia 

w prezentowanym badaniu wynosiła 0,96.  

3.3.3. Termometr uczuć  

Termometr uczuć był miarą zastosowaną do pomiaru postaw osób badanych wzglę-

dem podanych mniejszości narodowych i etnicznych, zainspirowaną badaniami Witkow-

skiej, Stefaniak i Bilewicza (2014) i zmodyfikowaną na potrzeby badań własnych [34]. 

Etap badania poprzedzony był zamieszczoną w kwestionariuszu grafiką reprezentującą 

termometr. Uczestnicy mieli za zadanie określić swoje uczucia w stosunku do podanych 

grup mniejszościowych na 100-stopniowej skali, gdzie 0 oznaczało uczucia bardzo 

zimne i negatywne, natomiast 100 – uczucia bardzo ciepłe i pozytywne (przykład: Pro-

simy zaznaczyć, na ile ciepłe lub zimne są Pani/Pana uczucia wobec osób POCHO-

DZENIA ROMSKIEGO i zaznaczyć odpowiednie miejsce na poniższej skali, gdzie 0 

oznacza „bardzo zimne, negatywne uczucia”, a 100 „bardzo ciepłe pozytywne uczucia”). 

W prezentowanym badaniu rzetelność narzędzia wynosiła 0,87.  

3.3.4. Skala Zaufania Interpersonalnego  

Skala Zaufania Interpersonalnego Różyckiej i Wojciszke (2010) jest częścią Kwe-
stionariusza Opinii o Świecie Społecznym wymienionych autorów [36]. Narzędzie 
służy do pomiaru stopnia zaufania. Składa się ono z 7 itemów, z czego 4 z nich są stwo-
rzone przez Eisenbergera (Eisenberger i in., 2004; za: Różycka, Wojciszke, 2010), a 3 
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z nich autorstwa Wojciszke. Itemy zostały zmodyfikowane na potrzeby badania – tak, 
by ujmowały aktualny stan zaufania uczestników (przykład: W tym momencie wydaje 
mi się, że ludzie są z natury dobrzy). Osoby badane oceniały stwierdzenia za pomocą 
7-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie nie zgadzam się, a 7 – 
zdecydowanie zgadzam się. Uzyskanie wysokiego wyniku oznacza reprezentowanie 
wysokiego poziomu zaufania. Rzetelność narzędzia w prezentowanym badaniu 
wynosiła 0,92. 

3.3.5. Ankieta demograficzna 

W ankiecie socjodemograficznej zawarte zostały pytania dotyczące płci, wieku oraz 
wykształcenia. 

3.4. Statystyczne opracowanie danych 

W celu weryfikacji postawionych hipotez przeprowadzono szereg analiz statystycz-
nych, które rozpoczęto od wykonania statystyk opisowych dla poszczególnych zmien-
nych oraz testów normalności rozkładu Kołmogorowa-Smirnowa (z poprawką istotności 
Lillieforsa) i Shapiro-Wilka. Wykonane zostały również odpowiednie analizy korelacji. 

W głównej części analiz, zasadniczym krokiem było przeprowadzenie analiz modera-
cyjnych, z uwzględnieniem zaufania jako moderatora. Analizy przeprowadzono kolejno, 
biorąc pod uwagę osamotnienie na wymiarze ogólnym, jak i czynnikowym, uwzględ-
niając podskale R-UCLA. 

W pierwszej kolejności analizie moderacyjnej poddany został związek pomiędzy 
osamotnieniem a uprzedzeniami w ujęciu poznawczym, czyli badanymi skalą dystansu 
społecznego. Następnie analizy te zostały przeprowadzone dla związku pomiędzy osa-
motnieniem a uprzedzeniami w ujęciu afektywnym – badanymi termometrem uczuć. 

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analiz mediacyjnych, w których zaufanie 
zostało ujęte jako mediator. Podobnie jak w przypadku analiz moderacyjnych, zostały 
one przeprowadzone z uwzględnieniem osamotnienia jako zjawiska zarówno ogólnego, 
jak i wielowymiarowego. W pierwszej kolejności ponownie zbadany został związek 
pomiędzy osamotnieniem a akceptacją społeczną, następnie – związek pomiędzy 
osamotnieniem a temperaturą uczuć. Analizy moderacji i mediacji przeprowadzano za 
pomocą makra PROCESS autorstwa Hayesa (2018) [37].  

4. Wyniki 

4.1. Statystyki opisowe 

Analizy normalności rozkładów testem Kołmogorowa-Smirnowa wykazały brak 
istotności statystycznej jedynie dla zmiennej zaufanie. Oznacza to, że tylko rozkład tej 
zmiennej jest zgodny z rozkładem normalnym. Z tego powodu istotność efektów me-
diacyjnych i moderacyjnych obliczano za pomocą metody bootstrappingu z wykorzy-
staniem 10 000 próbek oraz korektami dla 95% przedziałów ufności (CI). O uznaniu 
wyników za istotne decydował fakt, czy przedziały ufności nie zawierały zera.  

4.2. Poczucie osamotnienia a poziom akceptacji społecznej i temperatury uczuć 

W celu przeanalizowania związków pomiędzy osamotnieniem a poziomem akcep-
tacji społecznej i temperatury uczuć wykonano analizy korelacji r-Pearsona (tab. 2).  

Wykazano, iż osamotnienie istotnie i ujemnie koreluje z zaufaniem, lecz jest to ko-

relacja na słabym poziomie. Korelacje osamotnienia z akceptacją społeczną i tempe-

raturą uczuć okazały się nieistotne statystycznie. 
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Biorąc pod uwagę osamotnienie na poziomie czynnikowym, wykazano, iż korelacja 

poczucia braku kontaktu z innymi z zaufaniem jest nieistotna statystycznie, natomiast 

zerwanie więzi społecznych koreluje z zaufaniem na poziomie niskim, a brak przyna-

leżności do grupy społecznej w stopniu umiarkowanym. Obie te korelacje są istotne 

statystycznie.  

Korelacje poczucia braku kontaktu z innymi z akceptacją społeczną i temperaturą 

uczuć również okazały się nieistotne statystycznie. Natomiast zerwanie więzi społecz-

nych koreluje ujemnie z akceptacją społeczną, jak i temperaturą uczuć. Obie korelacje 

są niskiego stopnia oraz istotne statystycznie. Brak przynależności do grupy społecznej 

koreluje ujemnie w stopniu niskim z akceptacją społeczną i jest to korelacja istotna 

statystycznie. Korelacja braku przynależności do grupy społecznej z temperaturą uczuć 

okazała się jednak nieistotna statystycznie. 

Ponadto akceptacja społeczna koreluje dodatnio z zaufaniem i jest to korelacja 

o stopniu słabym, istotna statystycznie. Temperatura uczuć również koreluje dodatnio 

z zaufaniem. Korelacja ta jest istotna statystycznie, występuje w stopniu umiarkowanym. 

Oba wskaźniki uprzedzeń tj. akceptacja społeczna i temperatura uczuć wykazują 

silną dodatnią korelację. Jest ona istotna statystycznie. 

Tabela 2. Korelacje między zmiennymi 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Osamotnienie 
 

 
      

Poczucie braku 

kontaktu z innymi 

 

0,91*** 

 

      

Zerwanie więzi 

społecznych 

 

0,78*** 

 

0,53***      

Brak 

przynależności do 

grupy społecznej 

0,84*** 0,59***  0,74***     

Zaufanie -0,23** -0,09 -0,30*** -0,35***    

Akceptacja  -0,14 -0,04 -0,26** -0,18* 0,27***   

Temperatura uczuć -0,08 0,01 -0,16* -0,16 0,37*** 0,57***  

Źródło: opracowanie własne.  

* p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001 

4.3. Moderująca rola zaufania  

W następnym etapie wykonano serie analiz moderacyjnych z uwzględnieniem zau-

fania jako moderatora. Każdorazowo jako predyktory wprowadzono poczucie osamot-

nienia (ogólne bądź jego wymiar), zaufanie oraz warunek interakcyjny poczucie osa-

motnienia x zaufanie. Związki pomiędzy poczuciem osamotnienia a akceptacją i tem-

peraturą uczuć były analizowane na niskim, średnim i wysokim poziomie zaufania 

jako moderatora (odpowiednio -1SD, M i +1SD).  
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4.3.1. Zaufanie jako moderator związku pomiędzy osamotnieniem 

a akceptacją mniejszości 

W pierwszej analizie przeprowadzonej dla akceptacji mniejszości jako zmiennej 

zależnej oraz ogólnego poczucia osamotnienia i zaufania jako zmiennych wyjaśnia-

jących jedynym istotnym predyktorem okazało się jedynie zaufanie (b = 0,19; SE = 0,06; 

95%; CI 0,07; 0,31). Wynik ten oznacza, że wraz z nasileniem zaufania związek 

osamotnienia z akceptacją mniejszości będzie ulegał osłabieniu. 

4.3.2. Zaufanie jako moderator związku pomiędzy poczuciem braku 

kontaktu z innymi a akceptacją mniejszości 

W analizie przeprowadzonej dla akceptacji mniejszości jako zmiennej zależnej oraz 

poczucia braku kontaktu z innymi i zaufania jako zmiennych wyjaśniających znów 

jedynym istotnym ujemnym predyktorem akceptacji mniejszości okazało się zaufanie 

(b = 0,19; SE = 0,06; 95%; CI 0,07; 0,31). Oznacza to, iż wraz z nasileniem zaufania 

związek osamotnienia z akceptacją mniejszości będzie ulegał osłabieniu. 

4.3.3. Zaufanie jako moderator związku pomiędzy zerwaniem więzi 

społecznych akceptacją mniejszości 

W przypadku kolejnej analizy dla akceptacji mniejszości jako zmiennej zależnej 

oraz zerwania więzi społecznych i zaufania jako zmiennych wyjaśniających istotny oka-

zał się zarówno efekt zaufania, jak i interakcja zerwanie więzi x zaufanie (patrz tab. 3). 

Wynik ten oznacza, że związek zerwania więzi społecznych z akceptacją mniej-

szości zależy od poziomu zaufania.  

Analiza efektów warunkowych wykazała, że tylko przy niskim poziomie zaufania 

związek pomiędzy zerwaniem więzi społecznych a akceptacją mniejszości jest istotny 

statystycznie (b = -0,46; SE = 0,14; 95%; CI -0,74; -0,18). Związek ten jest nieistotny 

przy średnim (b = -0,16; SE = 0,15; 95%; CI -0,45; 0,14) oraz wysokim poziomie 

zaufania (b = 0,15; SE = 0,23; 95%; CI -0,30; 0,60).  

Tabela 3. Związki zerwania więzi społecznych z akceptacją mniejszości z uwzględnieniem moderacyjnej roli 

zaufania 

 
 b SE t p 

LLCI 

95% 

ULCI 

95% 

Zerwanie więzi 

społecznych 

 

-0,16 

 

0,15 -1,06 0,29 -0,45 0,14 

Zaufanie 

 

0,17 

 

0,06 2,84 0,01 0,05 0,29 

Interakcyjny efekt 

zerwanie więzi 

społecznych x 

zaufanie 

 

0,24 

 

0,09 2,60 0,01 0,06 0,42 

Źródło: opracowanie własne. 
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4.3.4. Zaufanie jako moderator związku pomiędzy brakiem przynależności 

do grupy społecznej a akceptacją mniejszości 

W następnej analizie, przeprowadzonej dla akceptacji mniejszości jako zmiennej 

zależnej oraz brakiem przynależności do grupy społecznej i zaufania jako zmiennych 

wyjaśniających, istotny okazał się zarówno efekt zaufania, jak i interakcja brak przy-

należności do grupy społecznej x zaufanie (patrz tab. 4). 

Wynik ten oznacza, że związek braku przynależności do grupy społecznej z akcep-

tacją mniejszości zależy od poziomu zaufania.  

Analiza efektów warunkowych wykazała, że tylko przy niskim poziomie zaufania 

związek pomiędzy brakiem przynależności do grupy społecznej a akceptacją mniej-

szości jest istotny statystycznie (b = -0,31; SE = 0,15; 95%; CI -0,61; -0,01). Związek 

ten jest nieistotny przy średnim (b = -0,04; SE = 0,15; 95%; CI -0,34; 0,25) oraz 

wysokim poziomie zaufania (b = 0,22; SE = 0,21; 95%; CI -0,19; 0,64). 

Tabela 4. Związki braku przynależności do grupy społecznej z akceptacją mniejszości z uwzględnieniem 

moderacyjnej roli zaufania 

  b SE t p LLCI 95% ULCI 95% 

Brak 

przynależności do 

grupy społecznej 

 

-0,04 

 

0,15 -0,30 0,76 -0,34 0,25 

Zaufanie 

 

0,17 

 

0,06 2,65 0,01 0,04 0,29 

Interakcyjny efekt 

brak przynależności 

do grupy społecznej 

x zaufanie 

 

0,21 

 

0,08 2,46 0,02 0,04 0,38 

Źródło: opracowanie własne.  

4.3.5. Zaufanie jako moderator związku pomiędzy osamotnieniem 

a temperaturą uczuć wobec mniejszości 

W analizie przeprowadzonej dla temperatury uczuć wobec mniejszości etnicznych 

i narodowościowych jako zmiennej zależnej oraz ogólnego poczucia osamotnienia 

i zaufania jako zmiennych wyjaśniających istotnym ujemnym predyktorem temperatury 

uczuć okazało się jedynie zaufanie (b = 6,31; SE = 1,36; 95%; CI 3,63; 8,99). Oznacza 

to, iż wraz z nasileniem zaufania związek osamotnienia z temperaturą uczuć będzie 

ulegał osłabieniu. 

4.3.6. Zaufanie jako moderator związku pomiędzy poczuciem braku 

kontaktu z innymi a temperaturą uczuć wobec mniejszości 

W kolejnej analizie, przeprowadzonej dla temperatury uczuć jako zmiennej zależnej 

oraz poczucia braku kontaktu z innymi i zaufania jako zmiennych wyjaśniających, znów 

jedynym istotnym ujemnym predyktorem temperatury uczuć okazało się zaufanie  

(b = 6,28; SE = 1,33; 95%; CI 3,65; 8,91). Oznacza to, iż wraz z nasileniem zaufania 

związek poczucia braku kontaktu z innymi z temperaturą uczuć będzie ulegał osłabieniu. 
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4.3.7. Zaufanie jako moderator związku pomiędzy zerwaniem więzi 

społecznych a temperaturą uczuć wobec mniejszości 

W analizie przeprowadzonej dla temperatury uczuć jako zmiennej zależnej oraz 

zerwania więzi społecznych i zaufania jako zmiennych wyjaśniających ponownie 

jedynym istotnym ujemnym predyktorem temperatury uczuć okazało się zaufanie  

(b = 6,13; SE = 1,38; 95%; CI 3,40; 8,85). Oznacza to, iż wraz z nasileniem zaufania 

związek zerwania więzi społecznych z temperaturą uczuć będzie ulegał osłabieniu. 

4.3.8. Zaufanie jako moderator związku pomiędzy brakiem przynależności 

do grupy społecznej a temperaturą uczuć wobec mniejszości 

W analizie przeprowadzonej dla temperatury uczuć jako zmiennej zależnej oraz 

braku przynależności do grupy społecznej i zaufania jako zmiennych wyjaśniających 

ponownie istotnym ujemnym predyktorem temperatury uczuć okazało się jedynie 

zaufanie (b = 5,99; SE = 1,41; 95%; CI 3,21; 8,78). Oznacza to, iż wraz z nasileniem 

zaufania związek braku przynależności do grupy społecznej z temperaturą uczuć będzie 

ulegał osłabieniu. 

4.4. Mediacyjna rola zaufania 

Ostatnim krokiem było wykonanie serii analiz mediacyjnych z uwzględnieniem za-

ufania jako mediatora. Każdorazowo jako zmienną niezależną wprowadzono poczucie 

osamotnienia (ogólne bądź jego wymiar), natomiast jako zmienną zależną kolejno: 

akceptację mniejszości, a następnie temperaturę uczuć.  

4.4.1. Zaufanie jako mediator związku pomiędzy osamotnieniem a akceptacją 

mniejszości 

 

Rysunek 1. Model związku osamotnienia z akceptacją mniejszości z uwzględnieniem mediacyjnej roli 

zaufania. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Chcąc zbadać hipotezę o mediacyjnej roli zaufania w związku pomiędzy osamot-

nieniem a akceptacją społeczną mniejszości, przeprowadzono analizę mediacji prostej 

(rys. 1). Wykazano, iż efekt całkowity odnoszący się do związku osamotnienia 

z akceptacją mniejszości, bez uwzględnienia zmiennej mediującej był nieistotny staty-

stycznie (b = -0,25; SE = 0,15; 95%; CI -0,54; 0,04). Analiza efektów bezpośrednich 

(direct effects) wykazała, że osamotnienie okazało się istotnym ujemnym predyktorem 

zaufania (b = -0,55; SE = 0,19; 95%; CI -0,93; -0,18). Zaufanie natomiast było istot-

nym dodatnim predyktorem akceptacji mniejszości (b = 0,19; SE = 0,06; 95%; CI 0,07; 
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0,31). Efekt bezpośredni osamotnienia na akceptację mniejszości przy uwzględnieniu 

zaufania jako zmiennej mediującej okazał się nieistotny statystycznie (b = -0,15; SE = 0,15; 

95%; CI -0,43; 0,14). 

Ponadto testowany efekt pośredni okazał się istotny statystycznie. Wskazuje to na 

mediującą rolę zaufania w związku pomiędzy osamotnieniem a akceptacją mniejszości 

(b = -0,10; SE = 0,06; 95%; CI -0,24; -0,02). Biorąc pod uwagę nieistotność efektu 

bezpośredniego (osamotnienia na akceptację mniejszości), uzyskany efekt mediacyjny 

ma charakter mediacji całkowitej.  

Opisywany model mediacji prostej wyjaśnia 7,84% wariancji akceptacji mniejszości. 

4.4.2. Zaufanie jako mediator związku pomiędzy poczuciem braku kontaktu 

z innymi a akceptacją mniejszości 

 Mając na celu zbadanie hipotezy o mediacyjnej roli zaufania w związku pomiędzy 

poczuciem braku kontaktu z innymi a akceptacją mniejszości, przeprowadzono analizę 

mediacji prostej. Wykazano, że bez uwzględnienia zmiennej mediującej, efekt 

całkowity, odnoszący się do związku poczucia braku kontaktu z innymi z akceptacją 

mniejszości, był nieistotny statystycznie (b = -0,06; SE = 0,12; 95%; CI -0,30; 0,18). 

Analiza efektów bezpośrednich (direct effects) wykazała, że poczucie braku kon-

taktu z innymi okazało się nieistotnym ujemnym predyktorem zaufania (b = -0,18;  

SE = 0,16; 95%; CI -0,50; 0,14). Zaufanie było natomiast istotnym ujemnym predykto-

rem akceptacji mniejszości (b = 0,20; SE = 0,06; 95%; CI 0,08; 0,32). 

Efekt bezpośredni poczucia braku kontaktu z innymi na akceptację mniejszości przy 

uwzględnieniu zaufania jako zmiennej mediującej okazał się nieistotny statystycznie  

(b = -0,03; SE = 0,12; 95%; CI -0,26; 0,21). 

Natomiast testowany efekt pośredni okazał się nieistotny statystycznie (b = -0,04; 

SE = 0,03; 95%; CI -0,11; 0,03).  

Opisywany model mediacji prostej wyjaśnia 7,25% wariancji akceptacji mniejszości. 

4.5. Zaufanie jako mediator związku pomiędzy zerwaniem więzi społecznych 

a akceptacją mniejszości 

 

Rysunek 2. Model związku zerwania więzi społecznych z akceptacją mniejszości z uwzględnieniem 

mediacyjnej roli zaufania 

* p< 0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001 

Kolejna analiza mediacji prostej została przeprowadzona w celu zbadania hipotezy 

o mediacyjnej roli zaufania w związku pomiędzy zerwaniem więzi społecznych a ak-

ceptacją mniejszości (rys. 2). Efekt całkowity odnoszący się do związku zerwania więzi 
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społecznych z akceptacją mniejszości, bez uwzględnienia zmiennej mediującej okazał 

się istotny statystycznie (b = -0,43; SE = 0,13; 95%; CI -0,69; -0,18). 

Analiza efektów bezpośrednich (direct effects) wykazała, że zerwanie więzi spo-

łecznych okazało się istotnym ujemnym predyktorem zaufania (b = -0,65; SE = 0,17; 

95%; CI -0,99; -0,31). Zaufanie było natomiast istotnym dodatnim predyktorem akcep-

tacji mniejszości (b = 0,16; SE = 0,06; 95%; CI 0,04; 0,28). 

Efekt bezpośredni zerwania więzi społecznych na akceptację mniejszości przy 

uwzględnieniu zaufania jako zmiennej mediującej był istotny statystycznie (b = -0,33; 

SE = 0,13; 95%; CI -0,60; -0,07). 

Wykazano, iż efekt pośredni również okazał się istotny statystycznie. Wskazuje to 

na mediującą rolę zaufania w związku pomiędzy zerwaniem więzi społecznych a akcep-

tacją mniejszości (b = -0,10; SE = 0,05; 95%; CI -0,22; -0,01). Biorąc pod uwagę 

istotność efektu bezpośredniego (zerwania więzi społecznych na akceptację mniej-

szości), uzyskany efekt mediacyjny ma charakter mediacji częściowej.  

Opisywany model mediacji prostej wyjaśnia 10,59% wariancji akceptacji mniejszości. 

4.6. Zaufanie jako mediator związku pomiędzy brakiem przynależności 

do grupy społecznej a akceptacją mniejszości 

 
Rysunek 3. Model związku braku przynależności do grupy społecznej z akceptacją mniejszości 

z uwzględnieniem mediacyjnej roli zaufania 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Chcąc sprawdzić hipotezę o mediacyjnej roli zaufania w związku pomiędzy brakiem 

przynależności do grupy społecznej a akceptacją mniejszości, przeprowadzona została 

analiza mediacji prostej (rys. 3). Wykazano, iż efekt całkowity odnoszący się do 

związku braku przynależności do grupy społecznej z akceptacją mniejszości, bez 

uwzględnienia zmiennej mediującej był istotny statystycznie (b = -0,30; SE = 0,14; 

95%; CI -0,57; -0,03). 

Analiza efektów bezpośrednich (direct effects) wykazała, że brak przynależności do 

grupy społecznej okazał się istotnym ujemnym predyktorem zaufania (b = -0,78;  

SE = 0,17; 95%; CI -1,12; -0,44). Zaufanie było natomiast istotnym dodatnim predyk-

torem akceptacji mniejszości (b = 0,18; SE = 0,06; 95%; CI 0,05; 0,30). 

Efekt bezpośredni braku przynależności do grupy społecznej na akceptację mniej-

szości przy uwzględnieniu zaufania jako zmiennej mediującej okazał się nieistotny 

statystycznie (b = -0,17; SE = 0,14; 95%; CI -0,45; 0,12). 

Ponadto testowany efekt pośredni okazał się istotny statystycznie. Wskazuje to na 

mediującą rolę zaufania w związku pomiędzy brakiem przynależności do grupy spo-
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łecznej a akceptacją mniejszości (b = -0,14; SE = 0,06; 95%; CI -0,28; -0,03). Biorąc 

pod uwagę nieistotność efektu bezpośredniego (braku przynależności do grupy spo-

łecznej na akceptację mniejszości), uzyskany efekt mediacyjny ma charakter mediacji 

całkowitej.  

Opisywany model mediacji prostej wyjaśnia 8,07% wariancji akceptacji mniejszości. 

4.7. Zaufanie jako mediator związku pomiędzy osamotnieniem 

a temperaturą uczuć wobec mniejszości 

 
Rysunek 4. Model związku osamotnienia z temperaturą uczuć z uwzględnieniem mediacyjnej roli zaufania 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

W celu zbadania hipotezy o mediacyjnej roli zaufania w związku pomiędzy osa-

motnieniem a temperaturą uczuć względem mniejszości etnicznych i narodowościo-

wych, przeprowadzono analizę mediacji prostej (rys. 4). Zostało wykazane, że bez 

uwzględnienia zmiennej mediującej, efekt całkowity odnoszący się do związku osa-

motnienia z temperaturą uczuć był nieistotny statystycznie (b = -3,13; SE = 3,34; 95%; 

CI -9,74; 3,48). 

Analiza efektów bezpośrednich (direct effects) wykazała, że osamotnienie okazało 

się istotnym ujemnym predyktorem zaufania (b = -0,55; SE = 0,19; 95%; CI -0,93;  

-0,18). Zaufanie natomiast było istotnym dodatnim predyktorem temperatury uczuć  

(b = 6,30; SE = 1,35; 95%; CI 3,62; 8,97). 

Efekt bezpośredni osamotnienia na temperaturę uczuć przy uwzględnieniu zaufania 

jako zmiennej mediującej był nieistotny statystycznie (b = 0,36; SE = 3,22; 95%; CI  

-6,01; 6,72). 

Ponadto testowany efekt pośredni okazał się istotny statystycznie, co wskazuje na me-

diującą rolę zaufania w związku pomiędzy osamotnieniem a temperaturą uczuć (b = -3,49; 

SE = 1,46; 95%; CI -6,67; -1,02). Biorąc pod uwagę nieistotność efektu bezpośred-

niego (osamotnienia na temperaturę uczuć) uzyskany efekt mediacyjny ma charakter 

mediacji całkowitej.  

Opisywany model mediacji prostej wyjaśnia 13,35% wariancji temperatury uczuć. 

4.8. Zaufanie jako mediator związku pomiędzy poczuciem braku kontaktu 

z innymi a temperaturą uczuć wobec mniejszości 

 Chcąc zbadać hipotezę o mediacyjnej roli zaufania w związku pomiędzy poczu-

ciem braku kontaktu z innymi a temperaturą uczuć, przeprowadzono analizę mediacji 

prostej. Wykazano, iż efekt całkowity odnoszący się do związku poczucia braku kontaktu 

z innymi z temperaturą uczuć, bez uwzględnienia zmiennej mediującej był nieistotny 

statystycznie (b = 0,40; SE = 2,77; 95%; CI -5,07; 5,86). 
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Analiza efektów bezpośrednich (direct effects) wykazała, że poczucie braku kon-

taktu z innymi było nieistotnym ujemnym predyktorem zaufania (b = -0,18; SE = 0,16; 

95%; CI -0,50; 0,14), a zaufanie okazało się istotnym dodatnim predyktorem 

temperatury uczuć (b = 6,33; SE = 1,32; 95%; CI 3,72; 8,94). 

Efekt bezpośredni poczucia braku kontaktu z innymi na temperaturę uczuć przy 

uwzględnieniu zaufania jako zmiennej mediującej okazał się nieistotny statystycznie  

(b = 1,52; SE = 2,59; 95%; CI -3,60; 6,64). 

Co więcej, testowany efekt pośredni okazał się nieistotny statystycznie (b = -1,13; 

SE = 1,02; 95%; CI -3,2; 0,93).  

Opisywany model mediacji prostej wyjaśnia 13,54% wariancji temperatury uczuć. 

4.9. Zaufanie jako mediator związku pomiędzy zerwaniem więzi 

społecznych a temperaturą uczuć wobec mniejszości 

 
Rysunek 5. Model związku zerwania więzi społecznych z temperaturą uczuć z uwzględnieniem mediacyjnej 

roli zaufania 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Mając na celu sprawdzenie hipotezy o mediacyjnej roli zaufania w związku po-

między zerwaniem więzi społecznych a temperaturą uczuć, przeprowadzono analizę 

mediacji prostej (rys. 5). Wykazano, iż efekt całkowity odnoszący się do związku zer-

wania więzi społecznych z temperaturą uczuć, bez uwzględnienia zmiennej mediującej, 

był istotny statystycznie (b = -6,07; SE = 3,03; 95%; CI -12,07; -0,08). 

Analiza efektów bezpośrednich (direct effects) wykazała, że zerwanie więzi społecz-

nych okazało się istotnym ujemnym predyktorem zaufania (b = -0,65; SE = 0,17; 95%; 

CI -0,99; -0,31). Zaufanie było natomiast istotnym dodatnim predyktorem temperatury 

uczuć (b = 5,96; SE = 1,38; 95%; CI 3,24; 8,68). 

Efekt bezpośredni zerwania więzi społecznych na temperaturę uczuć przy uwzględ-

nieniu zaufania jako zmiennej mediującej okazał się nieistotny statystycznie (b = -2,21; 

SE = 3,00; 95%; CI -8,14; 3,72). 

Ponadto testowany efekt pośredni okazał się istotny statystycznie, co wskazuje na 

mediującą rolę zaufania w związku pomiędzy zerwaniem więzi społecznych a tempe-

raturą uczuć (b = -3,86; SE = 1,56; 95%; CI -7,31; -1,27). Biorąc pod uwagę nie-

istotność efektu bezpośredniego (zerwania więzi społecznych na temperaturę uczuć), 

uzyskany efekt mediacyjny ma charakter mediacji całkowitej.  

Opisywany model mediacji prostej wyjaśnia 13,66% wariancji temperatury uczuć. 
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4.10. Zaufanie jako mediator związku pomiędzy brakiem przynależności 

do grupy społecznej a temperaturą uczuć wobec mniejszości 

 
Rysunek 6. Model związku braku przynależności do grupy społecznej z temperaturą uczuć z uwzględnieniem 

mediacyjnej roli zaufania 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Chcąc sprawdzić hipotezę o mediacyjnej roli zaufania w związku pomiędzy bra-

kiem przynależności do grupy społecznej a temperaturą uczuć, przeprowadzono analizę 

mediacji prostej (rys. 6). Wykazano, iż efekt całkowity odnoszący się do związku braku 

przynależności do grupy społecznej z temperaturą uczuć, bez uwzględnienia zmiennej 

mediującej, był nieistotny statystycznie (b = -6,06; SE = 3,12; 95%;  

CI -12,22; 0,11). 

Analiza efektów bezpośrednich (direct effects) wykazała, że brak przynależności do 

grupy społecznej okazał się istotnym ujemnym predyktorem zaufania (b = -0,78;  

SE = 0,17; 95%; CI -1,12; -0,44). Zaufanie było natomiast istotnym dodatnim predyk-

torem temperatury uczuć (b = 6,06; SE = 1,40; 95%; CI 3,28; 8,83). 

Efekt bezpośredni braku przynależności do grupy społecznej na temperaturę uczuć 

przy uwzględnieniu zaufania jako zmiennej mediującej okazał się nieistotny staty-

stycznie (b = -1,34; SE = 3,14; 95%; CI -7,55; 4,87). 

Ponadto testowany efekt pośredni okazał się istotny statystycznie. Wskazuje to na 

mediującą rolę zaufania w związku pomiędzy brakiem przynależności do grupy spo-

łecznej a temperaturą uczuć (b = -4,71; SE = 1,62; 95%; CI -8,15; -1,86). Biorąc pod 

uwagę nieistotność efektu bezpośredniego (braku przynależności do grupy społecznej 

na temperaturę uczuć), uzyskany efekt mediacyjny ma charakter mediacji całkowitej.  

Opisywany model mediacji prostej wyjaśnia 13,45% wariancji temperatury uczuć. 

5. Dyskusja wyników 

Samotność jest definiowana przez Rokach (2009) jako subiektywnie odczuwane 

i podmiotowe zjawisko, wywołujące ból i stres, które jest związane z utratą zdolności 

do rozumienia siebie i otoczenia, poczuciem beznadziejności i bezradności, poczuciem 

pustki i brakiem jakiejkolwiek kontroli nad zdarzeniami [38]. 

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie związku pomiędzy poczuciem 

osamotnienia a uprzedzeniami wobec mniejszości etnicznych i narodowościowych. 

Zakładano, iż wysoki poziom osamotnienia będzie predyktorem uprzedzeń, a zaufanie 

będzie zarówno moderatorem, jak i mediatorem tego związku.  

Wyniki analiz korelacji wykazały, że osamotnienie, gdy jego wskaźnikiem jest wynik 

ogólny skali R-UCLA, nie jest istotnie powiązane z akceptacją społeczną i temperaturą 
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uczuć. Okazuje się jednak, że związek ten ujawnia się wybiórczo, gdy uwzględnia się 

poszczególne czynniki osamotnienia. Akceptacja, a więc niski dystans społeczny, była 

ujemnie skorelowana z zerwaniem więzi społecznych i brakiem przynależności do grupy 

społecznej, a temperatura uczuć tylko z zerwaniem więzi społecznych. Wszystkie przy-

wołane w tym miejscu korelacje były słabe. 

Pomimo słabych i niejednoznacznych związków bezpośrednich, zarówno wyniki 

mediacji, jak i moderacji pokazują, że istotną rolę w tym, czy poczucie osamotnienia 

będzie przekładać się na uprzedzenia odgrywa zaufanie. Efekty moderacyjne sugerują, 

że doświadczenia zerwania więzi społecznych i braku przynależności do grupy spo-

łecznej przekładają się na obniżoną akceptację mniejszości – albo zwiększony dystans – 

tylko gdy współwystępują z niskim zaufaniem interpersonalnym. Co ciekawe, mimo iż 

przy wysokim zaufaniu związek ten nie osiąga progu istotności statystycznej, to znak 

efektu jest przeciwny.  

Zatem zaufanie decyduje, czy jednostka osamotniona wyraża względnie neutralne, 

a nawet tolerancyjne przekonania w stosunku do mniejszości czy też jest wobec nich 

zdystansowana i wyraża tendencje unikowe.  

Wyniki te można odnieść do wcześniejszych danych sugerujących pewną sprzecz-

ność reakcji i towarzyszących im motywów u osób osamotnionych bądź wykluczonych 

społecznie. Okazuje się, że w efekcie doświadczania samotności jednostka może kie-

rować się motywem reafiliacji i dążyć do ponownego włączenia do życia społecznego, 

a z drugiej strony może reagować wrogością i agresją wobec innych ludzi [7, 39, 40]. 

Można tu zauważyć krzyżowanie się przeciwstawnych potrzeb u osób osamotnio-

nych, które z jednej strony chciałyby uniknąć niebezpieczeństwa, a z drugiej zyskać 

społeczną aprobatę.  

Dotychczas w literaturze przedmiotu tłumaczono to dwoma czynnikami moderują-

cymi. Pierwszy z nich dotyczy temporalnego aspektu osamotnienia – czy jest to 

doświadczenie chwilowe, czy też chroniczne. Badania wykazały bowiem, że chwilowe 

osamotnienie wpływa na zwiększenie poziomu zainteresowania zawieraniem nowych 

znajomości, ocenianiem innych pozytywniej, a także związane jest z bardziej pozy-

tywnym afektem w sytuacjach integracji społecznej. Sugeruje to adaptacyjną funkcję 

osamotnienia, które może motywować do odzyskania więzi społecznych i poszuki-

wania perspektyw integracji [41, 42].  

Z kolei osoby chronicznie osamotnione wykazują odmienne postawy – są nadmiernie 

wyczulone na zagrożenia społeczne, co wpływa na ich negatywne reakcje w sytuacjach 

wykluczenia społecznego, postrzegania innych ludzi jako potencjalnych wrogów i wy-

tworzenie przesadnie ostrożnych i unikowych reakcji, które choć mają na celu ochronę, 

w rzeczywistości prowadzą do nasilenia poczucia osamotnienia [42]. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zastosowana operacjonalizacja osamotnienia ujmuje to 

doświadczenie w kategoriach cechy, a nie stanu – tak rozumiane osamotnienie powinno 

łączyć się z obniżoną akceptacją, co wykazano częściowo w prezentowanym badaniu 

w przypadku podskal odnoszących się do zerwania więzi społecznych i braku przyna-

leżności do grupy społecznej.  

Drugim wytłumaczeniem sprzecznych postaw osób osamotnionych wskazywanym 

w literaturze [por. 43] jest subiektywne nasilenie i zakres doświadczenia odrzucenia. 

W tym kontekście można mówić o umiarkowanym i selektywnym doświadczeniu od-

rzucenia, któremu towarzyszy poczucie utraty tylko niektórych relacji przy zachowaniu 
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innych, oraz ciężkiej postaci, której towarzyszy zgeneralizowane poczucie utraty więzi 

społecznych. Okazuje się, że o ile mniejsza intensywność i zakres odrzucenia urucha-

miają motyw reafiliacji, zgeneralizowanemu odrzuceniu towarzyszą reakcje zmniejsze-

nia zainteresowania innymi.  

Interpretując z tej perspektywy uzyskane efekty moderacyjne – zaufanie, które stanowi 

pewną indywidualną historię pozytywnych doświadczeń interpersonalnych, może ogra-

niczać intensywność i zakres poczucia odrzucenia, zmniejszając negatywne reakcje 

względem innych.  

Zatem o ile osamotnienie jako cecha powinno być ujemnym predyktorem akcep-

tacji społecznej, to u osób charakteryzujących się wysokim poziomem zaufania – efekt 

ten, jak wykazano, zanika, a nawet zmienia znak, co może sugerować uruchomienie 

motywu reafiliacji.  

Bernstein i Claypool (2014) wykazali w swoich badaniach eksperymentalnych, że 

chwilowe doświadczenie odrzucenia społecznego może zmniejszać poziom stereotypo-

wego postrzegania innych osób, ale tylko wtedy, gdy podmioty te budzą nadzieję na 

reafiliację, a zatem gdy stwarzają szansę na zneutralizowanie bólu społecznego [44]. 

Wyniki ich prac wskazują, iż jednostki wykluczone – w porównaniu do osób, które nie 

doświadczyły wykluczenia – wydawały mniej stereotypowych osądów o członkach grup 

zawodowych i mniejszościowych, które opisane były z podaniem informacji o charak-

terze łagodnie lub niejednoznacznie sprzeciwiającym się stereotypom. 

Opisane efekty wystąpiły w odniesieniu do grup społecznych, które stanowiły 

rozsądne źródła reafiliacji, ale nie w przypadku grup, np. skinheadów, uznawanych za 

ofensywne. Stanowi to potwierdzenie, iż omawiane procesy wspomagają w reafiliacji. 

Wyniki te można interpretować w kontekście zaufania, jako że mniej stereotypowe 

myślenie dotyczyło tylko grup budzących większe zaufanie społeczne. 

Uzyskane w badaniu własnym wyniki pokazują, że przy chronicznym osamotnieniu 

wprawdzie postrzeganie mniejszości jest zabarwione motywem unikania zagrożenia, 

lecz efekt ten zanika, a nawet zmienia znak, gdy osoba charakteryzuje się wysokim 

poziomem zaufania. Może to sugerować, że zaufanie uaktywnia motyw reafiliacji, 

w konsekwencji zmniejszając dystans względem obcych.  

Wyniki analiz mediacyjnych wspierają hipotezy dotyczące pośredniczącej roli zau-

fania, zarówno gdy osamotnienie badane jest na poziomie ogólnym, jak i gdy uwzględ-

nia się jego poszczególne wymiary – związek występuje w przypadku osamotnienia 

jako zerwania więzi społecznych oraz braku przynależności do grupy społecznej, nie 

został jednak wykazany dla osamotnienia jako poczucia braku kontaktu z innymi.  

Zależności te można tłumaczyć specyfiką poszczególnych wymiarów osamotnienia. 

W przypadku poczucia braku kontaktu z innymi związek mógł okazać się nieistotny ze 

względu na fakt, iż jest to wymiar o charakterze wysoce indywidualnym, odnoszący 

się do satysfakcji jednostki z Ja społecznego i postrzeganej przez nią własnej wartości 

jako części społeczeństwa [17-19], a więc prawdopodobnie niepodatny na wpływ zaufania. 

Zerwanie więzi społecznych, odpowiadające więzi relacyjnej, związane jest z do-

świadczeniami jednostki z relacji diadycznych, często z osobami spokrewnionymi 

i bliskimi przyjaciółmi [18], w stosunku do których stopień zaufania jest prawdopo-

dobnie wyższy niż w stosunku do przeciętnego członka grupy, z którą jednostka się 

utożsamia. Można na tej podstawie spekulować, iż jeśli osamotnienie odczuwane przez 
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osobę na danym wymiarze związane jest z niesatysfakcjonującą liczbą bliskich relacji, 

które jednak są zadowalającej jakości, to zaufanie ma na ten stan niewielki wpływ. 

Natomiast skoro poczucie braku przynależności do grupy społecznej jest związane 

ze stopniem satysfakcji z uczestnictwa w grupach mających znaczenie dla jednostki 

[17, 18], możemy zakładać, iż owa satysfakcja, a w tym przypadku jej brak może być 

wynikiem obniżonego poziomu zaufania w stosunku do członków grupy.  

Wykazane efekty mediacyjne można interpretować w ten sposób, że poczucie osa-

motnienia obniża zaufanie, które z kolei reguluje uprzedzenia. Zaufanie może być zatem 

uznane za mechanizm opisywanego związku. Otrzymane wyniki dotyczące związków 

poczucia osamotnienia i zaufania wpisują się w dane przedstawione przez innych 

badaczy, wskazujące, iż poczucie osamotnienia jest związane z negatywnymi ocenami 

innych, m.in. w wymiarze zaufania, oraz wykazujące, iż osoby chronicznie osamot-

nione lub o wzrastającym poziomie osamotnienia cechują się niższym poziomem zau-

fania niż ludzie o niskim, stałym i obniżającym się poziomie osamotnienia [6, 7, 20-24]. 

Z kolei sam związek zaufania ze zwiększoną akceptacją / zmniejszonym dystansem 

społecznym wobec mniejszości jest zgodny z wynikami badań, które pokazują, że 

zaufanie interpersonalne jest ujemnie skorelowane z negatywnymi postawami wobec 

obcych w tym, co istotne z perspektywy przeprowadzonych badań, imigrantów [29]. 

Wyniki przeprowadzonego badania korespondują ponadto z doniesieniami Pellegri-

niego i in. (2021) wskazującymi, iż doświadczenie wykluczenia społecznego prowadzi 

do wrogich postaw wobec grup mniejszościowych [29]. Co więcej, do przytoczonych 

badań można odnieść sugestie prezentowane na podstawie badania własnego, iż po-

czucie ogólnego zaufania interpersonalnego (generalized interpersonal trust) możne 

stanowić wytłumaczenie dla związku pomiędzy osamotnieniem a uprzedzeniami – 

badacze wykazali, iż wzrost wykluczenia powiązany jest z obniżeniem zaufania. 
Przeprowadzone badanie nie jest wolne od ograniczeń. Nie jest ono eksperymentem, 

więc bada jedynie deklarowane zachowania i uczucia uczestników. Grupa badana ce-

chowała się także dysproporcją płci. Co więcej, projektując badanie, nie uwzględniono 

możliwości rozbieżności wyników względem poszczególnych czynników osamotnie-

nia. Po rozpatrzeniu tej ewentualności badanie mogłoby być zaplanowane w sposób, 

który pozwoliłby na uzyskanie dokładniejszych danych, które w większym zakresie 

umożliwiłyby rozwinięcie wiedzy w prezentowanym obszarze. 

Za ograniczenie badania można także uznać brak kontroli danych dotyczących wcześ-

niejszych doświadczeń osób badanych z przedstawicielami wskazanych w kwestio-

nariuszu mniejszości etnicznych i narodowościowych oraz postrzeganego stosunku, 

jaki do owych mniejszości mają osoby znaczące dla uczestników badania. Możliwe 

jest bowiem, iż deklaracje części badanych mogą być efektem atrybucji związanych 

z treściami przekazanymi w procesie wychowania, jak i prezentowanymi przez osoby 

bliskie, nienależące do rodziny pochodzenia uczestników lub/oraz atrybucji powsta-

łych na skutek pozytywnego bądź negatywnego doświadczenia związanego z przedsta-

wicielami mniejszości etnicznych i narodowościowych. 

Mocną stroną badania jest różnorodność wyników dotyczących poszczególnych 

wymiarów osamotnienia, gdyż można odwołać ją do omawianych wcześniej badań 

dotyczących związków tego doświadczenia z zaufaniem, a otrzymane wyniki mogą 

być punktem wyjścia dla dalszych badań tego obszaru, rozwinięcia sposobu, w jaki 

postrzegamy powyższe powiązania. 
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Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania mogą stać się źródłem 

nowych danych dotyczących podłoża uprzedzeń, możliwych konsekwencji poczucia 

osamotnienia. Stanowiłoby to wartościową bazę, na której można byłoby w przyszłości 

stworzyć programy prewencyjne i edukacyjne.  
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Związek poczucia osamotnienia z uprzedzeniami wobec mniejszości etnicznych 

i narodowościowych 

Streszczenie 

Celem zaprezentowanej pracy było zbadanie związku pomiędzy poczuciem osamotnienia a uprzedzeniami 

wobec mniejszości etnicznych i narodowościowych. Wzięło w nim udział 150 uczestników w wieku od 18 

do 56 lat (M = 24, SD = 8,22). W badaniu zastosowano następujące metody: Zrewidowaną skalę samot-

ności R-UCLA, Skalę dystansu społecznego, Termometr uczuć i Skalę Zaufania Interpersonalnego. Zgro-

madzone dane wsparły hipotezę przewidującą rolę zaufania jako mediatora w związku pomiędzy osamot-

nieniem a uprzedzeniami, w przypadku gdy osamotnienie rozumiane było jako wynik ogólny oraz jego dwa 

wymiary tj. zerwanie więzi społecznych oraz brak przynależności do grupy społecznej. W przypadku 

osamotnienia jako poczucia braku kontaktu z innymi, efekt mediacyjny nie został wykazany. Postulowane 

efekty moderacyjne zostały potwierdzone w bardzo ograniczonym stopniu. Zaufanie okazało się modera-

torem związku pomiędzy osamotnieniem a uprzedzeniami jedynie wtedy, gdy badano wymiary zerwania 

więzi społecznych i braku przynależności do grupy społecznej i tylko w odniesieniu do braku akceptacji 

społecznej, a więc poznawczego wymiaru uprzedzeń. Nie wykazano żadnych efektów moderacyjnych doty-

czących temperatury uczuć. Otrzymane wyniki korespondują z doniesieniami innych badaczy o związku 

poczucia osamotnienia z negatywnymi ocenami innych oraz niższym poziomem zaufania. Uzyskane wyniki 

mogą okazać się wartościową bazą dla programów prewencyjnych i edukacyjnych.  

Słowa kluczowe: osamotnienie, uprzedzenia, zaufanie, mniejszości etniczne, mniejszości narodowościowe 

The relationship between loneliness and prejudices against ethnic and national 

minorities 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the relationship between loneliness and prejudices against 

ethnic and national minorities. 150 individuals had participated in this study, aged 18 to 56 years old (M = 24, 

SD = 8.22). The following methods were used: the Revised ULCA Scale (R-UCLA), Social Distance Scale, 

the Feelings Thermometer and the Interpersonal Trust Scale. Collected data supported the hypothesis 

predicting the mediating role of trust in the relationship between loneliness and prejudices when loneliness 

was examined as overall result and two of it’s dimensions: social others and belonging and affiliation. The 

mediating effect wasn’t revealed for loneliness as intimate others dimension. In terms of postulated 

moderation effects the predictions were proven in highly limited degree. It was observed that the trust is 

moderating the relationship between loneliness and prejudices only when the dimensions of social others 

and belonging and affiliation were assessed, and only in relation to the lack of social acceptance – the 

cognitive aspect of prejudice. The effects of moderation concerning the temperature of feelings wasn’t 

found. The results of the study are corresponding with the reports from other researchers stating the connec-

tions of loneliness with negative estimation of others and lower trust degree. The collected data may 

provide a valuable base for prevention and educational programmes. 

Keywords: loneliness, prejudices, trust, ethnic minorities, national minorities 
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Wiedza i postawy i studentów wobec bezdomności 

1. Wprowadzenie  

Według Scotta [1] za osobę bezdomną można uznać każdą osobę samotną, nie 

posiadającą własnego domu, odizolowaną od społeczeństwa, a także taką jednostkę, 

której brakuje odpowiedniego schronienia, zasobów oraz więzi społecznych.  

Osobą bezdomną zgodnie z prawem jest osoba nie posiadająca stałego miejsca 

zameldowania i nie posiadająca żadnego lokalu mieszkalnego na podstawie umowy 

własności lub wynajmu. Ustawa gwarantuje osobom nie posiadającym domu schronienie 

w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach przystosowanych do tego celu 

zarówno na pobyt całodobowy, jak i w określonych godzinach lub poszczególnych 

miesiącach w roku. Zapewnia także odzież, bieliznę, obuwie wraz z jednym ciepłym 

posiłkiem w ciągu dnia, a także, w zależności od potrzeb i tego czy dana jednostka 

spełnia określone warunki, świadczenia socjalne, a także opiekę medyczną. Jednak 

ustawa koncentruje się przede wszystkim na kwestiach przetrwania, nie biorąc pod 

uwagę kwestii związanych z przywracaniem bezdomnych do społeczeństwa [2]. 

W lutym 2019 roku przeprowadzono piąte, ogólnokrajowe badanie liczby osób 

bezdomnych w Polsce – było wówczs 30 330 osób, z czego 83,6% stanowili mężczyźni, 

a 16,4% kobiety. Według badań najczęściej podawanym źródłem dochodu był zasiłek 

z pomocy społecznej (38%), następnie emerytura lub renta (15,8%), zbieractwo (11,6%), 

a 17,8% zadeklarowało, że nie posiada żadnego dochodu [3]. 

Według badań najczęstszą przyczyną bezdomności w roku 2019 były konflikty ro-

dzinne oraz uzależnienia, eksmisja, wymeldowanie oraz rozpad związku, powrót z za-

kładu karnego bez możliwości stałego zamieszkania, brak dochodów, skrajne ubóstwo, 

powrót ze szpitala psychiatrycznego, opuszczenie domu dziecka oraz uchodźctwo [4].  

Największy problem ludzi bezdomnych dotyczy sfery psychicznej, i jest to wyklu-

czenie społeczne. Ludzie w kryzysie bezdomności doświadczają stygmatyzacji spo-

łecznej, która prowadzi ich do samooskarżania [5]. Zwykle są oni świadomi swojej inności, 

niechęci innych ludzi wobec ich zaniedbanego wyglądu oraz sposobu życia [5]. Izola-

cja społeczna sprawia, że osoby bezdomne czują się mniej wartościowe, wstydzą się 

swojego położenia, jednocześnie nie potrafiąc zmienić obecnej sytuacji, odrzuceni, dla-

tego boją się prosić o pomoc, spodziewając się kolejnej dyskryminacji i stygmatyzacji 

[5]. Mają oni niskie poczucie własnej skuteczności oraz obniżoną tolerancję na stres, 

przez co często nieefektywnie walczą ze swoimi problemami [6]. 

 
1 Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 Instytut Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
3 Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
4 Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
5 Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
6 Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
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Badania wykazują, że osoby bezdomne chorują znacznie częściej niż ludzie będący 
w stabilnej sytuacji mieszkaniowej – często diagnozy dotyczą zaburzeń psychicznych – 
u 75% osób badanych stwierdzono zaburzenia związane z używaniem substancji psy-
choaktywnych, a u ponad połowy wykryto różnego rodzaju zaburzenia osobowości [7].  

Długotrwałe życie na ulicy wiąże się także z takimi problemami, jak niedożywienie, 
brak higieny i snu, zwiększone napięcie emocjonalne, samotność, ciągły stres wynika-
jący z niepewnej przyszłości, hipotermia. Osoby w kryzysie bezdomności są bardziej 
podatne na takie dolegliwości, jak: choroby zakaźne (szczególnie HIV, zapalenie 
wątroby typu C czy gruźlica), nadciśnienie tętnicze krwi, cukrzyca, zaburzenia ze 
strony układu kostno-stawowego, a także choroby stóp i skóry, dlatego u osób bez-
domnych istnieje większego ryzyko przedwczesnej śmierci [6].  

Najczęstszym powodem, z którym pacjenci bezdomni trafiają na oddział ratunkowy, 
jest upojenie alkoholowe, czemu towarzyszą urazy ciała wynikające z upadków lub 
pobić. Kolejnym rozpoznaniem są choroby przewlekłe, najczęściej nieleczona niewy-
dolność wątroby, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, a także zaburzenia elektro-
litowe [8]. Często są to osoby zaniedbane higienicznie, mające brudną skórę, niejedno-
krotnie zanieczyszczoną fekaliami, moczem, a także wymiocinami oraz posiadające na 
sobie dawno niepraną, często również podartą odzież. Najczęstszymi infekcjami skór-
nymi wśród osób bezdomnych jest świerzb, wszy, grzybica, a także owrzodzenia koń-
czyn dolnych. Wśród problemów chirurgicznych wymienia się również ropnie oraz 
niezagojone rany, w których często doszło do zakażenia [9]. 

Osobom bezdomnym przysługuje konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, ponie-
waż ustawa nakazuje władzom publicznym zapewnienie równego dostępu do świadczeń 
zdrowotnych, które są finansowane ze środków publicznych, każdemu obywatelowi 
bez względu na jego sytuację materialną.  

U osób, które nie posiadają ubezpieczenia, dokumentem potwierdzającym prawo do 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wójta (także prezydenta lub 
burmistrza) gminy, w zależności od miejsca zamieszkania danej osoby [10]. Ta droga 
utrudnia jednak korzystanie ze świadczeń osobom bezdomnym, gdyż ze względu na 
ich tryb życia, wizyty u lekarza zwykle są nieplanowane i nie umawiane z wcześniej-
szym wyprzedzeniem.  

Dodatkowo, aby uzyskać zgodę na pokrycie kosztów leczenia z pieniędzy publicz-
nych, należy dostarczyć wymienione w ustawie dokumenty, których osoba w kryzysie 
bezdomności może nie posiadać. Z tego też względu osoby bezdomne zwykle korzy-
stają z wizyt u lekarza jedynie w sytuacjach nagłych [10]. Wtedy wniosek o wydanie 
decyzji w sprawie pokrycia kosztów pobytu w szpitalu ze środków publicznych do 
wójta (burmistrza lub prezydenta) składa świadczeniodawca natychmiast po udzieleniu 
świadczenia.  

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej wydane na podstawie takiej 
decyzji przysługuje osobie bezdomnej na okres 90 dni od dnia udzielenia świadczenia. 
Ustawa jednak nie wskazuje, gdzie powinna się znaleźć osoba bezdomna po opusz-
czeniu szpitala, z tego względu często zdarza się, że taki pacjent jest wypisywany i od-
wożony przez karetkę bezpośrednio do noclegowni, gdzie nie ma odpowiednich wa-
runków oraz personelu medycznego, który zapewniłby mu fachową opiekę [10]. 

Według danych Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w Polsce w 2018 roku funkcjono-
wały 94 schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, 5 schronisk dla osób bezdom-
nych z usługami opiekuńczymi, 43 noclegownie oraz 23 ogrzewalnie. Z placówek stacjo-
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narnych pomocy społecznej skorzystało 16 043 osób bezdomnych [11]. W woje-
wództwie lubelskim działa 13 schronisk dla osób w kryzysie bezdomności oraz 
3 noclegownie; w 2018 roku skorzystało z nich 546 osób . W 2014 roku rząd przyjął 
„Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020”; 
celem programu było stworzenie kompleksowego podejścia do pomocy osobom bez-
domnym, które uwzględniałoby nie tylko zaspokajanie podstawowych potrzeb byto-
wych, ale zawierałoby również działania wzmacniające ich aktywność społeczną, 
usamodzielnianie się oraz proces wychodzenia z bezdomności.  

Osoba bezdomna ma prawo przebywać w schronisku nawet kilka lat, pomimo pod-
pisania kontraktu socjalnego, który ma za zadanie doprowadzić do usamodzielnienia 
się danej jednostki [32]. W styczniu 2021 roku rząd podpisał nową wersję programu 
„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, którego głównym 
celem jest inspirowanie oraz wspieranie działań skupiających się na przeciwdziałaniu 
i rozwiązywaniu problemu bezdomności.  

Wśród celów szczegółowych programu jest zapobieganie bezdomności poprzez 
prowadzenie działań profilaktycznych obejmujących wspieranie inicjatyw, które zapew-
niają osobom zagrożonym problemem bezdomności dostęp do usług społecznych: 
pracy socjalnej, pomocy terapeutycznej, psychologicznej oraz prawnej, wspieranie 
osób będących w kryzysie bezdomności, dzięki działaniom interwencyjnym oraz 
aktywizującym skierowanych do osób bezdomnych, wspieranie podmiotów, które 
prowadzą placówki świadczące usługi dla osób znajdujących się w kryzysie 
bezdomności, zachęcanie do wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie pomocy 
osobom bezdomnym [12 ]. 

2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy była ocena wiedzy studentów uczelni medycznych oraz 
niemedycznych, uczących się w Lublinie, na temat problemu bezdomności w Polsce, 
ośrodków zajmujących się pomocą osobom w kryzysie bezdomności oraz poznanie ich 
postaw wobec ludzi bezdomnych.  

Wyodrębniono szczegółowe problemy badawcze: 

• jaka jest ogólna wiedza studentów na temat bezdomności, skali problemu, jego 
przyczyn? 

• czy studenci uczelni medycznych mają większą wiedzę na temat problemu bez-
domności w Polsce niż studenci uczelni niemedycznych? 

• czy studenci mają osobiste doświadczenia spotkania z osobą bezdomną i czy wiedzą, 
w jakich miejscach najczęściej przebywają osoby bezdomne?  

• czy badani wiedzą, z jakiego rodzaju pomocy może skorzystać osoba doświadczająca 
kryzysu bezdomności? 

• jaka jest postawa studentów wobec ludzi bezdomnych? 

• czy czynniki socjodemograficzne, takie jak płeć, wiek, rodzaj uczelni, miejsce 
zamieszkania lub stan cywilny, wpływają na zasób wiedzy o bezdomności i ich 
postawy wobec osób bezdomnych? 

Metodą badawczą zastosowaną w niniejszym badaniu był sondaż diagnostyczny, 
zaś narzędziem badawczym autorski kwestionariusz ankiety oceniający wiedzę oraz 
postawy studentów dotyczące bezdomności.  
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3. Organizacja i przebieg badań 

W badaniu wzięło udział 130 studentów lubelskich uczelni, wśród nich było: 29 stu-
dentów studiów I stopnia, 55 studentów studiów II stopnia oraz 46 studentów studiów 
jednolitych magisterskich. Wśród badanych na uczelni medycznej studiowało 59 osób, 
natomiast na uczelni niemedycznej (psychologia KUL) – 71 osób. Badanie przeprowa-
dzono w marcu 2021 roku za pomocą internetowego formularza Google. 

4. Analiza statystyczna 

Wyniki badań przedstawiono względem danych jakościowych za pomocą liczności 
i odsetka, a danych ilościowych – średniej, odchylenia standardowego, mediany oraz 
wartości minimalnej i maksymalnej. W celu sprawdzenia, czy względem zmiennych 
występują istotne statystycznie zależności, przeprowadzono analizę za pomocą niepara-
metrycznego testu Chi Kwadrat Pearsona dla danych jakościowych. Rozkład danych 
ilościowych badano przy użyciu Testu Shapiro-Wilka.  

Po określeniu rozkładu (niezgodny z normalnym) zastosowano do porównania dwóch 
grup Test U Manna-Whitneya (UMW, Z), a dla trzech i więcej Test Kruskala-Wallisa 
(KW, H).  

Wykorzystano także korelacje Spearmana (R). Przyjęto 5% błąd wnioskowania 
i związany z nim poziom istotności p < 0,05 wskazujący na istnienie istotnych staty-
stycznie różnic lub zależności. Analizę wykonano za pomocą pakietu statystycznego 
StatSoft Statistica 13.1 PL przy udziale pakietu Microsoft Office.  

5.  Część badawcza 

5.1. Charakterystyka grupy badawczej 

W badaniu udział wzięło 130 studentów, kobiety stanowiły 75,4%, a mężczyźni 
24,6%. Badanych na podstawie wieku przyporządkowano do trzech grup wiekowych: 
20 lat i mniej (14,6%), 21-25 lat (77,7%) oraz więcej niż 25 lat (7,7%). Na uczelni 
o profilu medycznym studiowało 45,4% badanych, a niemedycznym (psychologia 
KUL) 54,6%. W mieście zamieszkiwało 71,5%, a 28,5% na wsi. Stan cywilny wolny 
dotyczył 91,5% badanych, w związku małżeńskim było 8,5% studentów. Kontakt 
z osobą bezdomną miało 80,8% badanych. 

6. Wyniki badań 

6.1. Stan wiedzy badanych na temat bezdomności  

Wyniki opracowano na podstawie testu wiedzy zawartego w kwestionariuszu an-
kiety. W kwestionariuszu ankiety znajdowało się 12 pytań badających wiedzę. W każ-
dym pytaniu jednokrotnego wyboru (pytanie: 8, 9, 17) respondent mógł wskazać odpo-
wiedź poprawną albo błędną, zdobywając 1 lub 0 punktów, maksymalnie więc 6 pkt. 
W pytaniach złożonych można było zdobyć ilość punktów odpowiednio do ilości po-
prawnych odpowiedzi: pytanie 7 (0-3 pkt.), pytytanie 11 (0-9 pkt.), pytanie12 (0-10 pkt.), 
pytanie 13 (0-5 pkt.), pytanie 14 (0-6 pkt.), pytanie 15 (0-6 pkt.), pytanie 16 (0-4 pkt.), 
pytanie 18 (0-2 pkt.), pytanie 19 (0-7 pkt.), maksymalnie więc 52 pkt. Łącznie 
maksymalnie można było zdobyć 55 pkt. Wyniki przedstawiano ilościowo – odsetki 
poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy (0-100%). Po zsumowaniu poprawnych 
odpowiedzi przyporządkowano badanych do grup odzwierciedlających ich poziom 
wiedzy – na podstawie odsetków poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy (tab. 1). 
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Tabela 1. Kryteria oceny poziomu wiedzy badanych na temat bezdomności 

Poziom 

Wiedzy 

Liczba zdobytych pkt. 

w teście wiedzy 

Odsetek poprawnych odpowiedzi 

na pytania w teście wiedzy 

Niski 0-27 < 50 

Przeciętny 28-38 50-70 

Wysoki 39-55 > 70 
 

Badani studenci odpowiedzieli poprawnie na średnio 53,2% analizowanych zagad-

nień, co pozwala stwierdzić, iż posiadali przeciętną wiedzę na temat bezdomności. Naj-

niższy osiągnięty wynik to 20,0% poprawnych odpowiedzi (n = 1), a najlepszy 83,6% 

(n = 1). Badani odpowiadali poprawnie na średnio 50-60% analizowanych zagadnień. 

Przed rozpoczęciem analiz ilościowych przeanalizowano rozkład analizowanych danych. 

Był on niezgodny z normalnym (w analizowanych podgrupach), co umożliwiło wyko-

rzystanie jedynie testów nieparametrycznych.  

Analizowane zmienne (płeć, wiek, profil uczelni, stopień studiów, miejsce zamiesz-

kania i stan cywilny badanych) nie różnicował w sposób istotny statystycznie wiedzy 

badanych na temat zjawiska bezdomności, p > 0,05. Niski poziom wiedzy na temat 

zjawiska bezdomności posiadało 40% badanych, średni poziom 50,8%, a wysoki poziom 

wiedzy 9,2%. Niski poziom wiedzy najczęściej posiadali badani w wieku ponad 25 lat 

oraz żyjący w związku małżeńskim.  

6.2. Szczegółowa analiza stanu wiedzy badanych na temat bezdomności 

Badania określając zjawisko bezdomności, najczęściej poprawnie wiązali je z oko-

licznościami, kiedy osoba nie posiada domu ani miejsca stałego pobytu i przebywa na 

ulicy lub w miejscach niemieszkalnych (97,7%), rzadziej z sytuacją, kiedy mieszka 

w schronisku lub noclegowni dla osób bezdomnych (76,2%) oraz z sytuacją, kiedy do-

świadcza skrajnego wykluczenia z uwagi na brak stałego miejsca zamieszkania (46,2%).  

Analizowane zmienne nie różnicowały w sposób istotny badanych zależności, 

p > 0,05. Mniej niż 1/3 badanych (29,2%) wiedziało, że w Polsce znajduje się około 

30 tysięcy osób bezdomnych. Pozostali (3,1%) uważali, że jest mniej niż 30 tysięcy 

osób bezdomnych, a 57,7% że jest ich więcej. Nie zaobserwowano zależności 

istotnych statystycznie odnośnie do tego zagadnienia p > 0,05 . 

Prawie wszyscy badani (98,5%) wiedzieli, że kryzysu bezdomności częściej do-

świadczają mężczyźni, dwie osoby błędnie sądziły, że kobiety, istotnie częściej sądzili 

tak mieszkańcy wsi aniżeli miasta (5,4% vs 0%, p < 0,02). Pozostałe analizowane zmien-

ne nie różnicowały w sposób istotny analizowanych zależności, p > 0,05 (tab. 2). 

Większość studentów (80,2%) odpowiedziało, że spotkało w swoim życiu osobę 

bezdomną, a 25 osób (19,2%) twierdziło, że nigdy nie miało kontaktu z osobą będącą 

w kryzysie bezdomności.  

Badani studenci najczęściej poprawnie podawali, że osoby bezdomne można 

spotkać zwłaszcza na ulicy (91,5%), w okolicy dworca (86,9%), w schronisku dla osób 

bezdomnych, noclegowni lub ogrzewalni (60,8%), na przystanku autobusowym lub 

w autobusie (58,5%), w pustostanach, domkach na działkach lub altanach działkowych 

(57,7%), pod sklepem (48,5%), rzadziej na klatce schodowej (26,2%), na izbach 

wytrzeźwień lub pogotowiach socjalnych (18,5%), w szpitalu, hospicjum lub zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym (10,0%), w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży (6,2%). Mieszkańcy miast istotnie częściej niż mieszkańcy wsi wiedzieli, że 
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bezdomnych można spotkać w pustostanach, domkach na działkach lub altanach dział-

kowych (63,4% vs 43,2%, p < 0,04). Pozostałe analizowane zmienne nie różnicowały 

w sposób istotny analizowanych zależności.  

Badani prawidłowo podawali, zgodnie z badaniami z literatury, za główne przyczyny 

bezdomności: alkoholizm (95,4%), bezrobocie (68,5%), konflikty rodzinne (67,7%), 

zadłużenie (65,4%), niezaradność życiową (55,4%), eksmisje (49,2%), rzadziej unikanie 

pracy (41,5%), opuszczenie zakładu karnego, placówki opiekuńczo-wychowawczej (40%), 

rozpad związku (36,9%), chorobę psychiczną (34,6%), niskie wykształcenie (25,4%), 

problemy ze zdrowiem fizycznym (22,3%) i migrację (20,8%). Mężczyźni istotnie 

częściej niż kobiety wiedzieli, że przyczyny bezdomności obejmowały niezaradność 

życiową (71,9% vs 50%, p < 0,03), natomiast kobiety istotnie częściej wiedziały, że 

migrację (25,5% vs 6,3%, p < 0,02). Ponadto mężczyźni istotnie częściej niż kobiety 

błędnie sądzili, że główne przyczyny bezdomności obejmują unikanie pracy (71,9% vs 

31,6%, p < 0,0001). Pozostałe analizowane zmienne nie różnicowały w sposób istotny 

analizowanych zależności, p > 0,05.  

Badani prawidłowo uważali (zgodnie z danymi z badań – analiza literatury), że 

głównymi źródłami utrzymania osób bezdomnych jest zwłaszcza żebranie (90,0%), 

zbieranie surowców wtórnych np. złomu (86,9%), zasiłek z pomocy społecznej (62,3%), 

rzadziej badani sądzili, iż bezdomni nie posiadają żadnego dochodu (33,8%), pracują 

dorywczo lub bez umowy o pracę (27,7%), otrzymują emeryturę lub rentę (20,8%). 

Analizowane zmienne nie różnicowały w sposób istotny badanych zależności, p > 0,05. 

Badani wiedzieli, że osoba bezdomna może skorzystać z opieki zdrowotnej poprzez 

zgłoszenie się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nagłej sytuacji (87,7%), rza-

dziej studenci wiedzieli, iż poprzez złożenie wniosku do władz miasta/wsi z prośbą 

o prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków pu-

blicznych (30%). Część badanych błędnie uważało, że osoba bezdomna nie może sko-

rzystać z opieki medycznej, bo nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego (18,5%), istotnie 

częściej były to osoby z wykształceniem niemedycznym aniżeli medycznym (26,8% vs 

8,5%, p < 0,01), a 10,8% błędnie uważało, że może ona skorzystać z porady lekarza ro-

dzinnego (a jest to niemożliwe bez posiadania określonych dokumentów).  

O możliwości zgłoszenia się bezdomnego do SOR istotnie częściej wiedzieli badani 

studiujący na uczelni medycznej aniżeli niemedycznej (96,6% vs 80,3%, p < 0,004). 

Pozostałe analizowane zmienne nie różnicowały w sposób istotny analizowanych 

zależności, p > 0,05.  

Badani w większości wiedzieli (za wyjątkiem 3 osób), że są dostępne następujące 

możliwości skorzystania przez osoby bezdomne z pomocy sektora opieki społecznej: 

świadczenia w formie niepieniężnej, np. schronienie w noclegowni bądź schronisku 

dla bezdomnych i zapewnienie posiłku (86,9%), pomoc w znalezieniu pracy (70%), 

objęcie indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności (45,4%), poradnictwo 

specjalistyczne – poradnictwo prawne, psychologiczne (38,5%), wsparcie ze strony 

streetworkera, czyli odpowiednio przygotowanego i przeszkolonego pracownika, który 

pracuje z osobą potrzebującą na miejscu pobytu osoby bezdomnej – na ulicach, dwor-

cach, w miejscach niemieszkalnych (32,3%), może ona skorzystać ze świadczeń pie-

niężnych np. zasiłek celowy, okresowy, stały (29,2%), może zawrzeć kontrakt socjalny, 

który polega na określeniu uprawnień oraz zobowiązań stron umowy, w ramach wspólnie 

podejmowanych starań, dążących do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby 



 

Wiedza i postawy i studentów wobec bezdomności 
 

183 

 

bezdomnej (28,5%). Mężczyźni istotnie częściej niż kobiety sądzili, że bezdomny 

może skorzystać ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłeku celowego, okresowego, 

stałego (46,9% vs 23,5%, p < 0,01). Pozostałe analizowane zmienne nie różnicowały 

w sposób istotny badanych zależności.  

Połowa badanych (50,8%) deklarowała, że zna ośrodki w swojej okolicy, które zaj-

mują się pomocą osobom bezdomnym, taką jak nocleg, wyżywienie, pomoc prawna, 

opieka zdrowotna. Znali oni następujące organizacje w podanym odsetku: „Bractwo Miło-

sierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie” (40,8%) „Caritas” (77,7%), „Stowarzy-

szenie Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” (40%), „Polski Czerwony Krzyż” (64,6%), 

„Monar” (29,2%), „Fundacja Daj Herbatę” (13,1% ), „Wspólnota Chleb Życia” (9,2%), 

„Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej «Agape» (4,6%), „Fundacja Barka” (3,1%). 

Analizowane zmienne nie różnicowały w sposób istotny badanych zależności, p > 0,05.  

6.3. Ocena postaw badanych studentów względem bezdomności 

Postawę badanych studentów obejmującą stosunek do bezdomności przedstawiono 

jako odsetki wybranych odpowiedzi odzwierciedlających postawę pozytywną (6 pytań), 

negatywną (3 pytania) oraz postawę współczucia (3 pytania). Im większa przychylność 

do elementów składających się na daną postawę, tym większy odsetek. Wyniki zostały 

znormalizowane i w każdej grupie rozpiętość wartości postaw waha się od 0 do 100%. 

Badani rzadko posiadali postawę pozytywną wobec bezdomności (16%), częściej 

prezentowali postawę negatywną (46,4%), a zdecydowanie najczęściej postawę współ-

czucie – nieszczęście (85,4%) – tabela 2. 

Tabela 2. Postawy badanych studentów wobec osób bezdomnych 

 Postawy badanych wobec 

osóbbezdomnych 
M SD Me Min Maks 

postawa pozytywna [%] 16,0 9,1 16,7 0,0 66,7 

postawa negatywna [%] 46,4 34,1 66,7 0,0 100,0 

postawa współczucia [%] 85,4 22,7 100,0 0,0 100,0 

*M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Me – mediana, Min-Maks – minimum-maksimum 

Wykazano, iż im badani byli młodsi, tym istotnie częściej reprezentowali postawę 

pozytywną wobec zjawiska bezdomności (R= -0,21, p < 0,02). Pozostałe analizowane 

zmienne nie wiązały się istotnie z wyrażaniem przez badanych postaw pozytywnych 

względem bezdomności, p > 0,05. 

W przeprowadzonych badaniach wykazano, iż mężczyźni istotnie częściej niż 

kobiety wyrażali postawę negatywną wobec osób bezdomnych (wybranych negatyw-

nych odpowiedzi średnio: 63,5% vs 40,8%, p < 0,002). Pozostałe analizowane zmienne 

nie wiązały się istotnie z wyrażaniem przez badanych postaw negatywnych względem 

bezdomności, p > 0,05. 

Dokonano obserwacji występowania tendencji do istotności zależności obejmującej 

posiadanie postawy współczucia wobec bezdomności a wiekiem badanych. Ujemna 

korelacja (R= -0,17, p=0,58) świadczy o tym, że badani młodsi rzadziej niż starsi 

wyrażali postawę współczucia wobec bezdomnych. Wyniki przedstawione w grupach 

wiekowych świadczą o rzadszej / mniej nasilonej postawie współczucia w grupie wieko-
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wej 21-25 lat. Pozostałe analizowane zmienne nie wiązały się istotnie z wyrażaniem 

przez badanych postaw współczucia względem bezdomności, p > 0,05. 

Badani wyrażali w następującym odsetku swoje odczucia charekteryzujące wg nich 

osoby bezdomne: biedna (88,5%), samotna (84,6%), szczęśliwa (84,6%), nieszczęśliwa 

(83,1%), brudna (69,2%), śmierdząca (53,8%), leniwa (16,2%), pracowita (3,1%), ro-

dzinna (3,1%), schludna (2,3%), zadbana (2,3%), bogata (0,8%). Negatywną opinię 

o bezdomnych istotnie częściej wyrażali mężczyźni, którzy istotnie częściej niż kobiety 

osoby bezdomne ocenili jako śmierdzące (71,9% vs 48%, p < 0,02) oraz leniwe (37,5% 

vs 9,2%, p < 0,0001). Pozostałe analizowane zmienne nie różnicowały w sposób istotny 

badanych zależności, p > 0,05 .  

Osobę bezdomną chciałoby poznać 39,2% badanych studentów, wolę ku temu, aby 

w okolicy zamieszkania badanych znajdowała się osoba bezdomna wyrażało 10,8% 

respondentów, co piąty badany uważał, że bezdomność jest świadomym wyborem 

danej osoby (20,8%), ponad połowa badanych (68,9%) deklarowała, iż kiedykolwiek 

pomogła osobie bezdomnej, istotnie częściej byli to mieszkańcy miast niż wsi (91,4% 

vs 75,7%, p < 0,02). Prawie wszyscy badani (98,5%) uważali, że należy pomagać oso-

bom w kryzysie bezdomności. Dwie trzecie badanych (66,9%) posiadało doświadcze-

nia, w których bali się osoby bezdomnej, istotnie częściej były to kobiety niż mężczyźni 

(73,5% vs 46,9%, p < 0,005). Pozostałe analizowane zmienne nie różnicowały w sposób 

istotny badanych zależności, p > 0,05. 

6.4. Ocena zależności postaw wobec bezdomności w zależności od wiedzy 

Wykazano, iż im wyższy poziom wiedzy na temat zjawiska bezdomności posiadali 

badani studenci, tym częściej ich postawy miały większe nasilenie, zarówno pozy-

tywne (R = 0,18 m p < 0,04), jak i negatywne (R = 0,10, p = 0,367), a także zwłaszcza 

obejmujące współczucie (najsilniejsza zależność: R = 0,33, p < 0,0001). Wraz z wiedzą 

postawa negatywna wobec bezdomności nasilała się nieistotnie statystycznie, natomiast 

pozytywna postawa obejmująca współczucie w sposób istotny (tab. 13). 

7. Dyskusja 

Grupy marginalizowane kulturowo, takie jak bezdomni, są szczególnie narażone na 

negatywne postrzeganie oraz wykluczenie społeczne [13]. Proces stygmatyzacji spra-

wia, że osoby doświadczające bezdomności spotykają na swojej drodze wiele prze-

szkód, które utrudniają im uczestnictwo w życiu społecznym [14]. Jak pisze Stawowy, 

bezdomność jest bardzo ważnym, ale także zaniedbanym problemem społecznym 

w Polsce [15]. Postawy społeczne wobec bezdomności wpływają na politykę oraz usługi 

pomocowe kierowane do osób bezdomnych [16].  

Bezdomność jest powszechnym problemem zarówno w Polsce, jak i na świecie [3, 

17]. Dlatego jest to tak ważne zagadnienie wielu badań. W badaniach własnych ponad 

80% respondentów deklarowało, że miało kontakt z osobą bezdomną. Nieco mniejszy 

odsetek, bo 60% badanych, odpowiedziało, że spotyka się z osobami bezdomnymi 

nawet kilka razy w miesiącu w badaniach przeprowadzonych przez Krajewską-Kułak 

i współpracowników [18]. Natomiast z badań Kułak przeprowadzonych na gimnazjali-

stach oraz studentach w Białymstoku wynika, że kontakt z osobą znajdującą się w kry-

zysie bezdomności miało 38% gimnazjalistów oraz 39% studentów [19]. 
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W przeprowadzonych badaniach respondenci zapytani o to, kto najczęściej doświad-

cza kryzysu bezdomności, niemalże zgodnie odpowiedzieli, że mężczyźni – prawi-

dłowej odpowiedzi udzieliło 98,5% ankietowanych. Podobnie w badaniach Krajewskiej-

-Kułak większość badanych, bo 78% gimnazjalistów i 82% studentów wskazywało 

mężczyzn jako osoby, które częściej mierzą się z problemem bezdomności. Te badania 

były poszerzone również u Kovacs o charakterystykę osoby bezdomnej, w której re-

spondenci odpowiedzieli, że najczęściej jest to osoba starsza, stanu wolnego, wycho-

wująca się w niepełnej rodzinie [18]. Natomiast w innych badaniach Krajewskiej- 

-Kułak prowadzonych na 420 losowo wybranych osobach z różnych grup wiekowych 

wahających się od 17 do 50 lat, ankietowani scharakteryzowali osobę bezdomną jako 

młodego mężczyznę stanu wolnego, wychowującego się w rodzinie niepełnej [20]. 

Jako miejsca, w których najczęściej można spotkać osoby bezdomne, badani przeze 

mnie studenci lubelskich uczelni najczęściej wymieniali: na ulicy, w okolicy dworca, 

w schronisku dla osób bezdomnych, na przystankach autobusowych oraz w pusto-

stanach. Podobne dane uzyskali Krajewska-Kułak [18] i Dębski [21]. 

Jako główne przyczyny bezdomności w przeprowadzonym badaniu ponad połowa 

ankietowanych podała: alkoholizm, bezrobocie, konflikty rodzinne, zadłużenie oraz 

niezaradność życiową. Wyniki badań Mikołajczyk prowadzone wśród kobiet zawo-

dowo związanych z sektorem pomocy społecznej, najczęściej pojawiły się takie odpo-

wiedzi, jak: długi staż bezdomności, bezrobocie, uzależnienie oraz wyuczona bezradność 

[22]. Inne badania prowadzone przez Mikołajczyk wśród 155 pracowników reprezen-

tujących 30 placówek służb społecznych jako główne czynniki utrudniające wyjście 

z bezdomności również wskazały: uzależnienie, staż bezdomności, bezradność, brak 

pracy oraz wygodnictwo [23]. W badaniach Krajewskiej-Kułak przeprowadzonych wśród 

gimnazjalistów i studentów odpowiedzi, które padały najczęściej, to: brak miejsc pracy, 

konflikty w rodzinie, niewystarczające kwalifikacje zawodowe oraz brak zaradności 

i chęci do szukania pracy [19].  

Wśród głównych źródeł utrzymania osób bezdomnych według badań Krajewskiej- 

-Kułak jest zbieranie złomu oraz żebranie [18]. Ankietowani badani przez Kułak jako 

główne źródła utrzymania osób będących w kryzysie bezdomności również wskazali: 

zbieranie złomu i żebranie [19]. W badaniach własnych studenci wskazali kolejno: 

żebranie, zbieranie surowców wtórnych oraz zasiłek z pomocy społecznej.  

W badaniach własnych respondenci zapytani o to, jakie są skutki bezdomności, 

udzielili następujących odpowiedzi: bezdomność jest czynnikiem ryzyka uzależnień, 

wpływa negatywnie na zdrowie, przyczynia się do większej śmiertelności, a także, że 

w przypadku bezdomności wzrasta prawdopodobieństwo na zachorowanie na chorobę 

psychiczną. Natomiast w badaniach przeprowadzonych wśród osób zamieszkujących 

bloki socjalne w Tarnobrzegu, przeprowadzonych przez Szluz, ankietowani jako skutki 

bezdomności wymieniali: trudności ze znalezieniem pracy, konflikty z prawem, zabu-

rzenia psychiczne, odrzucenie, samotność, a także problemy z zaadaptowaniem się do 

nowej sytuacji [24]. 

Badani przez Krajewską-Kułak gimnazjaliści oraz studenci opisywali osobę bez-

domną jako biedną, nieszczęśliwą, samotną, brudną oraz cuchnącą [19]. Badania własne 

dały podobne wyniki. 

Zaledwie niespełna 40% studentów zapytanych o to, czy chciałoby poznać osobę 

bezdomną odpowiedziało twierdząco i 17% gimnazjalistów i studentów z innego ba-
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dania zapytanych o to samo w badaniach Krajewskiej-Kułak, wyraziło chęć poznania 

osoby będącej w kryzysie bezdomności [19]. Tylko 10,8% badanych przeze mnie stu-

dentów lubelskich uczelni chciałoby, aby osoba bezdomna zamieszkiwała ich okolicę. 

Natomiast w badaniach Krajewskiej-Kułak negatywną odpowiedź na pytanie, czy chcie-

liby, aby w ich okolicy przebywała osoba bezdomna, udzieliło odpowiednio 71% 

i 81% gimnazjalistów i studentów [19]. 

Prawie 87% badanych studentów lubelskich uczelni zadeklarowało, że zdarzyło im 

się pomóc osobie bezdomnej, a przekonanie że należy pomagać osobom znajdującym 

się w kryzysie bezdomności wyraziło aż 98,5% ankietowanych. W badaniach przepro-

wadzonych przez Krajewską-Kułak również ponad połowa ankietowanych zadeklaro-

wała chęć niesienia pomocy osobom bezdomnym [19 ]. 

Zarówno w badaniach własnych, jak i badaniach Krajewskiej-Kułak ankietowani 

zwykle nie potrafili wymienić zadowalająco istniejących obecnie organizacji społecz-

nych działających na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, bądź 

zapytani o jedną z takich organizacji nie byli w stanie odpowiedzieć, w jaki sposób ta 

instytucja pomaga osobom bezdomnym [19].  

Badania własne wykazały, że ogólna postawa wobec ludzi bezdomnych jest współ-

czująca bądź negatywna. Do podobnych wniosków w swoich badaniach doszła Szluz 

[24]. Natomiast badania Krajewskiej-Kułak przeprowadzone wśród studentów medy-

cyny wykazały pozytywne postawy wobec osób bezdomnych oraz zainteresowanie 

pracą z osobami znajdującymi się w kryzysie bezdomności [19]. W badaniach przepro-

wadzonych w Stanach Zjednoczonych większość respondentów wyraziła współczucie 

dla osób bezdomnych i uważała, że rząd federalny powinien przeznaczyć więcej fun-

duszy dla osób bezdomnych [25]. 

W pomocy osobom bezdomnym bardzo ważne jest nastawienie społeczeństwa, po-

nieważ ludzie będący w kryzysie bezdomności w każdej chwili mogą potrzebować 

różnego rodzaju wsparcia ze strony drugiego człowieka. Dlatego bardzo ważne jest, aby 

uwrażliwić społeczeństwo na pomoc drugiej osobie, niezależnie od jej sytuacji życiowej.  

Zmiana stereotypów jest bardzo trudnym i długotrwałym procesem, ale jednocześnie 

jedynie modyfikacja myślenia społeczeństwa na temat bezdomnych może przynieść naj-

większą pomoc potrzebującym. Jest to szczególnie ważne w kontekście kształtowania 

postaw wśród przyszłych pokoleń zwłaszcza osób pracujących z osobami bezdom-

nymi. Negatywna postawa wobec pacjenta dyskryminowanego przez społeczeństwo często 

stanowi barierę w opiece pielęgniarskiej opartej na szacunku i empatii względem dru-

giej osoby. Eliminacja tego rodzaju barier może prowadzić do poprawy ogólnego stanu 

zdrowia ludzi korzystających z pomocy medycznej [26]. 

8. Wnioski 

1. Studenci posiadali przeciętną wiedzę na temat bezdomności.  

2. Analizowane zmienne (płeć, wiek, profil uczelni, stopień studiów, miejsce za-

mieszkania i stan cywilny badanych) nie różnicowały ich wiedzy w sposób istotny 

statystycznie. 

3. Badani rzadko wykazywali postawę pozytywną wobec zjawiska bezdomności, 

znacznie częściej reprezentowali postawę negatywną, a zdecydowanie najczęściej 

postawę obejmującą współczucie – dostrzeganie nieszczęścia tych osób; osoby 

młodsze częściej prezentowały pozytywną postawę wobec zjawiska bezdom-
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ności, mężczyźni istotnie częściej niż kobiety wyrażali postawę negatywną wobec 

osób bezdomnych, młodsi badani rzadziej niż starsi wyrażali postawę współczucia 

wobec bezdomnych. 

4. Im wyższy poziom wiedzy na temat zjawiska bezdomności posiadali badani, tym 

częściej ich postawy miały większe nasilenie, zwłaszcza pozytywne i obejmujące 

współczucie wobec osób bezdomnych. 

5. Badani wykazywali się przeciętną znajomością sieci wsparcia osób bezdomnych 

w swojej okolicy. 

6. Studenci w większości nie chcieliby mieszkać w miejscu, gdzie znajdują się osoby 

bezdomne, ponad połowa badanych bała się osoby bezdomnej w przeszłości, 

jednak postawę obejmującą udzielenie pomocy kiedykolwiek bezdomnemu dekla-

rowało większość badanych . 

7. Należy dążyć do zwiększenia poziomu wiedzy badanych – przyszłych pielęg-

niarek/pielęgniarzy, psychologów na temat zajwiska bezdomności i kształtować 

u nich pozytywne postawy wobec osób bezdomnych. 
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Związek poczucia osamotnienia z uprzedzeniami wobec mniejszości etnicznych 

i narodowościowych 

Streszczenie 

Bezdomność jest powszechnym problemem występującym na całym świecie. Celem pracy była ocena 

wiedzy studentów uczelni medycznych i niemedycznych, uczących się w Lublinie, na temat problemu bez-

domności w Polsce oraz poznanie ich postaw wobec ludzi bezdomnych. Przebadano 130 studentów, z czego 

59 osób uczyło się na uczelni medycznej, a pozostałe 71 na uczelni niemedycznej.  

W badaniu skorzystano z metody sondażu diagnostycznego, techniki ankiety oraz narzędzia w postaci 

autorskiego kwestionariusza ankiety. Do obliczeń wykorzystano pakiet statystyczny StatSoft Statistica 13.1 

PL przy udziale pakietu Microsoft Office. Badani studenci odpowiedzieli poprawnie na około 53,2% 

zagadnień. Najniższy osiągnięty wynik to 20,0% poprawnych odpowiedzi, a najlepszy 83,6%.  

Profil uczelni nie różnicował w sposób istotny statystycznie wiedzy badanych na temat zjawiska bezdom-

ności, p > 0,05. Natomiast wiedza badanych zmniejszała się wraz z wiekiem, a największy odsetek popraw-

nych odpowiedzi charakteryzował badanych w wieku ponad 25 lat.  

Wykazano, że badani studenci zdecydowanie najczęściej okazywali postawę współczucie–nieszczęście 

(85,4% wybranych odpowiedzi), rzadziej negatywną (46,4%), a najrzadziej pozytywną (16%). Wykazano, iż 

im badani byli młodsi, tym istotnie częściej reprezentowali postawę pozytywną wobec zjawiska bezdomności.  

Profil uczelni nie wpływał istotnie na postawę badanych, p > 0,05. Im wyższy stan wiedzy posiadali badani 

studenci na temat zjawiska bezdomności, tym ich postawy miały większe nasilenie, zwłaszcza pozytywne 

i obejmujące współczucie wobec osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Ankietowani wyka-

zywali się przeciętną znajomością sieci wsparcia osób bezdomnych w swojej okolicy. 

Słowa klucze: bezdomność, wiedza postawa, studenci 

https://www.feantsa.org/download/fap_eu_gb6203987042593478047.pdf
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Knowledge and social attitudes of university students in regards to homelessness  

Abstract 

Homelessness is a common problem around the world. The aim of the study was to assess the knowledge 

of students of medical and non-medical universities studying in Lublin on the problem of homelessness in 

Poland and to learn about their attitudes towards homeless people. 130 students were examined, 59 of 

whom studied at a medical university, and the remaining 71 at a non-medical university. The study used 

the method of a diagnostic survey, survey technique and a tool in the form of a proprietary questionnaire. 

The statistical package StatSoft Statistica 13.1 PL with the participation of the Microsoft Office suite was 

used for the calculations. The surveyed students answered correctly to 53.2% of the issues. The lowest 

result achieved was 20.0% of correct answers and the best 83.6%. The profile of the university did not 

significantly differentiate the respondents' knowledge about the phenomenon of homelessness, p> 0.05. On 

the other hand, knowledge decreased with age, but the highest percentage of correct answers was charac-

teristic of respondents aged over 25. It was shown that the surveyed students most often had the attitude of 

compassion – unhappiness (85.4% of selected answers), less often negative (46.4%), and least often 

positive (16%). It has been shown that the younger the respondents were, the more often they represented 

a positive attitude towards the phenomenon of homelessness. The university profile did not significantly 

affect the attitude of the respondents, p > 0.05. The greater the knowledge of the studied students about the 

phenomenon of homelessness, the more intense their attitudes, especially positive and compassionate 

towards people in a homelessness crisis. The respondents showed average knowledge of the homeless 

support network in their area. 

Keywords: homelessness, knowledge, attitude, students 
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Elżbieta Januszewska1 

Lęk przed przyszłością oraz cele życiowe człowieka 

Sukces jest sumą małych wysiłków,  

powtarzanych dzień po dniu. 

    Robert Collier 

 

Zadawanie pytań sprawia, że czujesz, że żyjesz. 

    Albert Espinosa 

1. Wstęp 

Perspektywę postrzegania czasu definiuje się jako proces, za pomocą którego jed-

nostka porządkuje swoje osobiste doświadczenia, dzieląc je na czasowe strefy: prze-

szłość, teraźniejszość i przyszłość. Funkcja perspektywy czasowej w życiu psychicz-

nym jednostki jest bardzo złożona. Każdej z perspektyw towarzyszy inna hierarchia 

wartości i potrzeb oraz odmienne tendencje w reagowaniu na sytuacje życiowe. Sposób 

postrzegania i wartościowania upływu czasu stanowi istotny element motywacji i kontroli 

zachowania [1]. 

Przyszłościowa perspektywa czasowa definiowana jest jako zdolność do konstru-

owania przyszłych stanów i „przenoszenia się w przyszłość”. Osoba zorientowana na 

przyszłość ma skłonność do opierania swoich decyzji i działań na podstawie antycy-

powania konsekwencji i scenariuszy przyszłości, jest zdolna do odraczania gratyfi-

kacji, nie ulega pokusom. Nadmiernie silnej orientacji na przyszłość może towarzyszyć 

minimalizacja potrzeby więzi społecznych, słabe zakorzenienie w grupie społecznej 

i tradycji oraz brak czasu na przyjemności [2]. Badania wskazują, że przyszła perspek-

tywa czasowa związana jest z wysokimi osiągnięciami akademickimi [3], zawodowymi 

[4], stosowaniem efektywnych strategii uczenia się i zarządzania sobą w czasie oraz 

wyższą satysfakcją z życia [5]. Przyczyną obniżającą myślenie o przyszłości jest pod-

wyższony lęk przed przyszłością [6]. 

Lęk jest jednym z najpowszechniejszych zjawisk, których doświadcza człowiek, 

i to na każdym etapie życia. Jest przykrym, intensywnie odczuwanym stanem złego 

samopoczucia, wywołanym wrażeniem zagrożenia, wobec którego człowiek czuje się 

bezsilny albo bezbronny. Jego rodzaje, przyczyny i odczuwanie zmieniają się na prze-

strzeni lat [7, 8]. Zarówno niepokój, strach, jak i lęk przeżywany jest często przez każ-

dego człowieka. Niepokój według A. Kępińskiego [9] polega na doświadczaniu uczucia 

wewnętrznego napięcia, które może być ulokowane w narządach wewnętrznych, mię-

śniach oraz psychice człowieka. Przeciętny poziom lęku może stać się dla młodego 

człowieka impulsem do działania, jednakże w swej spotęgowanej formie jest paraliżu-

jący, uniemożliwiający podejmowanie jakiegokolwiek typu aktywności. 
 

1 eljan@kul.pl, doktor nauk humanistycznych, Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
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Jak podaje W. Łosiak [10, 11], to, co łączy strach oraz lęk, to obecność ogólnie 

rozumianego zagrożenia jako czynnika wywołującego, a więc takiej sytuacji, w której 

jednostka spodziewa się zdarzenia się czegoś dla niej niekorzystnego i szkodliwego. 

Zgodnie z jego poglądami, zwykle strach definiowany jest jako reakcja na fizyczne, 

bezpośrednie i realne zagrożenie, przed którym staje człowiek. Jego przyczyna zawsze 

ma charakter konkretny, określony, fizyczny. Pełni on funkcję o znaczeniu adapta-

cyjnym, a jest nią ochrona organizmu przed zagrożeniem poprzez impuls do ucieczki. 

Zgodnie z badaniami Le Doux [za 12, 13] jest to emocja charakterystyczna, zarówno 

dla ludzi, jak i dla zwierząt. Ukształtowana jako ewolucyjna oręż w walce z niebez-

pieczeństwem. Kolejne wyniki empirycznych analiz zaproponowane przez A. Öhmana 

[14] oraz J. LeDouxa [za 13] wskazują, że za reakcję strachu odpowiedzialne są 

automatyczne, niezwykle proste i szybkie procesy kognitywne, które powodują, że 

postrzegamy przedmiot niezagrażający jako niebezpieczny. Działają one na zasadzie 

odpowiedzi na fałszywy alarm, powodują, iż postrzegamy przedmiot niezagrażający 

jako nie-bezpieczny, co sprzyja przetrwaniu. 

Zachowania celowe zajmują w psychologii wiele miejsca. To, jak człowiek zacho-

wuje się, jest podstawowym pytaniem psychologii, dlatego też można uznać, że cele 

pośrednie lub bezpośrednie są podstawowym zadaniem człowieka rozwijającego swoją 

tożsamość. Największy wpływ na rozwój wiedzy o celach i ich roli odegrała psy-

chologia poznawcza, ujmująca człowieka jako zdolnego do podejmowania zachowań 

celowych nie tylko w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, ale również jako auto-

nomiczne cele [15].  

Przyszłość jest związana z wydarzeniami, których bieg jest niedostępny dla ludzi 

w czasie teraźniejszym. Możemy jedynie wyobrażać ją sobie, snuć nadzieje i plany, 

próbować ukierunkowywać nasze dążenia tak, by zwiększyć prawdopodobieństwo 

wystąpienia bądź uniknięcia konkretnych zdarzeń w naszym życiu. Nie mamy jednak 

pewności, czy nasze zamierzenia i cele staną się rzeczywistością, jak bardzo standardy, 

które sobie stawiamy, zostaną przez nas zrealizowane i jaka będzie zbieżność naszych 

obecnych wyobrażeń przyszłego życia z ich faktyczną formą [16]. Jak stwierdza 

A. Kępiński [9] z tym, co nam nieznane zawsze wiąże się element lęku, który związany 

jest z niepewnością co do przyszłych naszych losów. Fakt ten potwierdza także 

Z. Zaleski [17], uznając, iż rzeczywiście przyszłość budzi w człowieku stan lęku czy nie-

pokoju, nawet jeśli bodziec go wywołujący jest od nas bardzo odległy czasowo. Według 

niego wystarczy jedynie pomyśleć lub wyobrazić sobie sygnał lękotwórczy, aby 

pojawiła się nań odpowiedź emocjonalna. Dodatkowo autor podkreśla, iż w sytuacji 

niepewności, a tylko taki stan może towarzyszyć wizji przyszłościowej u normalnego 

człowieka, nadzieja i obawa przeplatają się nawzajem i sobie towarzyszą [16, s. 169].  

Niepewność i niepokój związany z przyszłością nie musi wykluczać nadziei na 

korzystny dla konkretnej osoby bieg wydarzeń i jest normalną sytuacją doświadczania 

emocji ambiwalentnych w otwartych, nieokreślonych jeszcze sytuacjach. Jak pokazują 

badania J. Jarmużek [18], ludzie, przewidując przyszłość, przyjmują różnorodne, para-

naukowe systemy przekonań, które (mimo że mogą być całkowicie nieracjonalne) 

zaspokajają potrzebę posiadania wiedzy o podłożu przyszłych wydarzeń. Dlatego też 

mając szansę na przewidzenie tego, co się wydarzy, odczuwamy zarówno nadzieję, jak 

i lęk związane z tym, co nadchodzi. Wynika stąd, iż spojrzeniu w osobistą przyszłość 

mogą towarzyszyć zarówno pozytywne, jak i negatywne elementy, które uzyskują 
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wzajemną przewagę w różnych okresach życia; jeżeli dominują pejoratywnie przewi-

dywania, wówczas pojawia się lęk przed przyszłością, którego nasilenie jest indy-

widualne dla każdej osoby [19]. 

Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska lęku przed przyszłością oraz zacho-

wań celowych będących regulatorami zachowania człowieka. 

2. Zjawisko lęku – sposoby rozumienia  

Lęk jest emocją, która towarzyszy życiu człowieka przez cały okres jego trwania. 

Może dotyczyć wielu dziedzin funkcjonowania. Zazwyczaj jest postrzegany jako 

emocja nieprzyjemna, od której ludzie pragną się uwolnić, stosując różnorakie metody 

psychoterapeutyczne lub farmakologiczne. Nie jest to jednak możliwe całkowite 

pozbycie się jego doświadczania. Każdy człowiek ma swój indywidualny sposób 

odczuwania lęk oraz wyjątkowe sposoby radzenia sobie z nim. Mimo negatywnej 

konotacji lęku może mieć on dwojakie znaczenie w egzystencji człowieka. Z jednej 

strony może motywować do działania, a z drugiej strony może paraliżować człowieka 

przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności. Jego wartość adaptacyjna wyraża się 

w fakcie, że odczuwanie go stanowi dla młodego człowieka sygnał o zagrożeniu.  

2.1. Lęk przed przyszłością – zjawisko psychologiczne 

Pojęcie lęku przed przyszłością jest stosunkowo nowym pojęciem wprowadzonym 

przez Z. Zaleskiego na początku lat 90. Motywacją do zajęcia się tym problemem  

były wyniki badań studentów, świadczące o tym, że widzą oni przyszłość świata i spo-

łeczeństwa w negatywnych barwach, oraz studia nad motywacyjną rolą celów życio-

wych. Przyszłość jest związana z wydarzeniami, których bieg jest niedostępny dla 

ludzi w czasie teraźniejszym. Możemy jedynie wyobrażać ją sobie, snuć nadzieje i plany, 

próbować ukierunkowywać nasze dążenia tak, by zwiększyć prawdopodobieństwo 

wystąpienia bądź uniknięcia konkretnych zdarzeń w naszym życiu. Nie mamy jednak 

pewności, czy nasze zamierzenia i cele staną się rzeczywistością, jak bardzo standardy, 

które sobie stawiamy, zostaną przez nas zrealizowane i jaka będzie zbieżność naszych 

obecnych wyobrażeń przyszłego życia z ich faktyczną formą [16, 20]. 

Zdaniem Z. Zaleskiego [16] oraz A. Bańki [21] człowiek boi się, że cokolwiek będzie 

robił, przyszłość wypadnie niekorzystnie. Tym, co budzi lęk, jest niepewność oraz brak 

wpływu na skutki swoich działań. Można wskazać na dwa rodzaje przekonań budzą-

cych lęk: 

• obawa przed brakiem skutków działań; 

• przekonanie, że stanie się coś złego niezależnie od realizacji zamiarów. 

Pierwsze z przekonań można porównać do lęku przed niepowodzeniem. A. Bańka 

[21] uważa, że działania podejmowane przez dorastającego człowieka będą nieefek-

tywne. Drugie przekonanie dotyczy wydarzeń, które mogą mieć miejsce niezależnie od 

działania osoby, ale mogą mieć wpływ na jej funkcjonowanie. 

Aby dobrze zrozumieć ten konstrukt teoretyczny, warto odnieść się do koncepcji 

J. Kozieleckiego [22]. Zakłada ona, że człowiek nie ogranicza się do tu i teraz, ale, że 

jest zdolny poprzez reprezentacje poznawcze, dostrzegać perspektywę przeszłości 

i przyszłości. Myśląc o tym, co czeka go za jakiś czas, człowiek nie ogranicza się 

w swoim spostrzeganiu do aktualnie otaczających go bodźców, dzięki reprezentacjom 

poznawczym przyszłych wydarzeń może na nie reagować. Taką właśnie strukturę ma 
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w przeciwieństwie do innych rodzajów lęk przed przyszłością. Lęk przed przyszłością 

jest odczuwany obecnie, ale jego odniesienie treściowe dotyczy przyszłości. Jego treść 

istnieje tylko na poziomie poznawczym. Inne lęki mają swój przedmiot w teraźniej-

szości, jest on wtedy dla człowieka aktualnie dostępny i bardziej konkretny, choć wcale 

nie bardziej realny. 

Jak stwierdza A. Kępiński [9] z tym, co nam nieznane zawsze wiąże się element 

lęku, który łączy się z niepewnością co do przyszłych naszych losów. Fakt ten 

potwierdza także Z. Zaleski [6] uznając, iż rzeczywiście przyszłość budzi w człowieku 

stan lęku czy niepokoju, nawet jeśli bodziec go wywołujący jest od nas bardzo odległy 

czasowo. Według niego wystarczy jedynie pomyśleć lub wyobrazić sobie sygnał lęko-

twórczy, aby pojawiła się nań odpowiedź emocjonalna. Dodatkowo autor podkreśla, iż 

w sytuacji niepewności, a tylko taki stan może towarzyszyć wizji przyszłościowej 

u normalnego człowieka, nadzieja i obawa przeplatają się nawzajem i sobie towarzyszą 

[16, s. 169]. Niepewność i niepokój związany z przyszłością nie musi wykluczać 

nadziei na korzystny dla konkretnej osoby bieg wydarzeń i jest normalną sytuacją 

doświadczania emocji ambiwalentnych w otwartych, nieokreślonych jeszcze sytuacjach. 

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Z. Zaleskiego [6], ludzie, przewidując 

przyszłość, przyjmują różnorodne, paranaukowe systemy przekonań, które (mimo że 

mogą być całkowicie nieracjonalne) zaspokajają potrzebę posiadania wiedzy o podłożu 

przyszłych wydarzeń. Dlatego też, mając szansę na przewidzenie tego, co się wydarzy, 

odczuwamy zarówno nadzieję, jak i lęk związany z tym, co nadchodzi. Wynika stąd, iż 

spojrzeniu w osobistą przyszłość mogą towarzyszyć zarówno pozytywne, jak i nega-

tywne elementy, które uzyskują wzajemną przewagę w różnych okresach życia, jeżeli 

dominują pejoratywnie przewidywania, wówczas pojawia się lęk przed przyszłością, 

którego nasilenie jest indywidualne dla każdej osoby [por. 16, por. 20]. 

Lęk przed przyszłością jest sumą wszelkich doświadczeń i emocji, obaw o mające 

nastąpić wydarzenia oraz poczucia zagrożenia niepożądanymi zmianami w dalszej 

przyszłości. Towarzyszy mu trwoga wynikająca z przekonania, że jakichkolwiek 

działania podejmiemy, doświadczymy ich negatywnych konsekwencji w czasie przy-

szłym. Niepokój ten charakteryzuje się podobnymi cechami do innych rodzajów lęków. 

Jego szczególnym atrybutem jest podłoże poznawcze – to właśnie kognitywna repre-

zentacja nieprzychylnych wydarzeń w przyszłości jest jego źródłem. Przyszłość nie 

istnieje obiektywnie, możemy doświadczać jej jedynie za pomocą naszego umysłu, ale 

mimo to może być przyczyną odczuwania nieprzyjemnych emocji [17]. Składniki 

poznawcze i emocjonalne lęku często są oddzielane. Przykładem jest teoria L. Morris 

i R. Liebert [23], którzy wyróżniają martwienie się i reakcje fizjologiczne. Podobnie 

ujmuje R. Gupta, D. Hershey, J. Gaur [20]. Zdaniem autorów martwienie się jest rezul-

tatem przyjęcia do świadomości zagrożeń i ryzyka bez odnoszenia ich do emocji, 

z kolei skutki wegetatywne i emocjonalne tego stanu wiąże z niepokojem. Podejrzewają, 

iż osoby charakteryzujące się jego wysokim poziomem, powinny bardziej szczegółowo 

analizować efekty swoich teraźniejszych zachowań, które może przynieść przyszłość. 

Niepokój ten ma charakter emocjonalny, a przyczynę jego powstania stanowi poznaw-

cze ujmowanie tego, co ma się wydarzyć. Mimo że zwykle lęk wiąże się z reakcjami 

fizjologicznymi, w badaniach nad jego powiązaniem z reakcją galwaniczną i tempe-

raturą skóry oraz potencjałami elektromiograficznymi nie wykazano znaczących zależ-

ności. Stąd też Z. Zaleski [17] stwierdza, iż niepokój przyszłościowy charakteryzuje się 
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silniejszym komponentem na etapie przyczynowym i specyficznym przeżyciem obej-

mującym martwienie się, przeżywanie w połączeniu z trwogą [s. 192]. Obawa przed 

niekorzystnym biegiem przyszłych wydarzeń wywoływana jest przez antycypację 

przyszłości, która nie jest pewna co do rzeczywistego stanu. Z. Zaleski [17] wyróżnia 

tutaj dwie sfery: nie możemy być pewni, czy nasze aktualne działania powalają nam na 

osiągnięcie zamierzonego sukcesu, a ponadto możemy przewidywać, iż spotka nas coś 

złego niezależnie od naszych dążeń. Aktywności, które podejmujemy, mogą okazać się 

nieskuteczne w realizacji stworzonego przez nas planu, co więcej, mogą wystąpić 

niezależnie od naszego wpływu czynniki zewnętrzne i wydarzenia, które doprowadzają 

do jego zaprzeczenia.  

Charakterystyczną cechą lęku przed przyszłością jest jego podłoże poznawcze. 

Zgodnie z poglądami Z. Zaleskiego [6] jest to stan jawny i uświadomiony. Wiemy, że 

on tkwi w każdym człowieku. Genezą tego typu niepokoju są reprezentacje poznawcze 

przyszłych wydarzeń. Ludzie wyobrażają je sobie, co rodzi stan emocjonalny do-

świadczany tu i teraz. Fakt ten odróżnia lęk antycypacyjny od innych rodzajów lęku, 

ponieważ ich przedmiot ma charakter bezpośredni, dostępny, choć rzeczywisty w róż-

nym stopniu. Może on również pojawiać się u osób z zaburzeniami psychicznymi, 

jednakże częściej takie jednostki obawiają się patologicznie wyobrażonych niebezpie-

czeństw, które nie istnieją naprawdę. Dodatkowo niepokój nerwicowy według 

A. Kępińskiego [9] dotyczy wszystkich ludzi i ma swoje odniesienie do przyszłości, 

jednakże lęk antycypacyjny dotyczy bardziej rozległej perspektywy, a jego przedmiot 

jest bardziej konkretny i dookreślony. Tym, co w szczególności dotyczy tego rodzaju 

lęku, jest fakt, iż każdy z osobna posiada indywidualne, subiektywne kryteria ewaluacji 

stopnia niepewności i siły lękotwórczej wyobrażeń o przyszłości. Każda jednostka 

ludzka na tle aktualnych wydarzeń, unikalnej historii życia, cech i oczekiwań snuje 

plany dotyczące tego, co i jak ma się wydarzyć. Na podstawie powyższych analiz 

Z. Zaleski [6] podjął się zdefiniowania analizowanego konstruktu i stwierdza, iż: lęk 

przed przyszłością to negatywne stany emocjonalne i przeżycia o charakterze obawy, 

niepewności i zagrożenia związane z subiektywną reprezentacją zdarzeń i stanów 

w odleglejszej przyszłości [s. 172]. Wyniki analiz empirycznych dowodzą, że lęk przed 

przyszłością wysoko koreluje z R.B. Cattella [24] jawnym niepokojem, umiarkowanie 

z niepokojem ogólnym, natomiast nisko z niepokojem ukrytym, co podkreśla trafność 

ujmowania go jako stanu świadomego. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że u osób o wzmożonych tendencjach do lęko-

wego reagowania na wydarzenia życiowe, spotykających się z nieprzychylnymi zda-

rzeniami w toku egzystencji i żyjących w niebezpiecznej rzeczywistości historycznej 

nasilenie reakcji z kręgu niepokoju przyszłościowego będzie większe i częstsze. To, 

czego doświadczamy w swoim życiu stanowi niejako pryzmat, przez który postrzegamy 

naszą przyszłość. Istnieją czynniki, które mogą wpływać na pojawienie się lęku przed 

przyszłością wspólne nawet dla całej populacji (np. śmierć bliskich, katastrofy, wojny 

itp.) [25]. Reakcje i doświadczenia z tego kręgu mogą ulegać zmianom wraz z biegiem 

lat. Jak stwierdza J.J. Gross [26] od 11. do 18. roku życia zmianom podlega treściowa 

warstwa naszych przewidywań i lęków – początkowo nasycone są one dozą boha-

terstwa, ale z czasem stają się coraz bardziej realistyczne. Analogicznie zmieniają się 

ludzkie lęki. Początkowo dzieci boją się potworów, a dorośli ludzie – niepowodzeń na 

gruncie prywatnym i zawodowym. Bardzo często obawy dotyczą zagrożenia zdrowia 
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i śmierci. M. Susułowska [27] podaje, iż młodzież w wieku 15-19 lat doświadcza naj-

więcej lęków. Analizowany niepokój przyszłościowy pojawia się około 10.-14. roku 

życia, nasila w wieku 15-19 lat, a szczyt osiąga w trzeciej dekadzie życia człowieka (20.-

29. rok życia). Stopniowo spada między 30. a 39. rokiem życia, aby najniższy swój 

poziom osiągnąć u ludzi w podeszłym wieku. W okresie późnej dorosłości poziom 

niepokoju o własną przyszłość jest bardzo niski, ale jednocześnie towarzyszy mu lęk 

przed przyszłością najbliższych [por. 25]. 

Jak każda emocja doświadczana przez człowieka lęk mimo swojego osobowościo-

wego podłoża może stanowić sygnał, motyw bądź hamulec dla ukierunkowywania 

naszej aktywności. Zgodnie z prawem Yerkesa-Dodsona, ludzie najefektywniej funk-

cjonują, jeżeli doświadczane przez nich uczucia są nasilone w przeciętnym stopniu. 

Ani ich nadmiar, ani niedomiar nie ma pozytywnego wpływu na naszą aktywność. 

Według Z. Zaleskiego [17] reguła ta dotyczy również lęku przed przyszłością. Jeśli 

odczuwamy zbyt wysoki jego poziom, staramy się podejmować takie działania, które 

doprowadzą do obniżenia jego poziomu. Funkcję motywacyjną lęk przybiera jedynie 

w ograniczonym nasileniu – po przekroczeniu pewnej granicy, która jest indywidualna 

dla każdej jednostki, jego działanie może wpływać niekorzystnie na podejmowane 

przez nas wybory, a nawet sprawiać, że nasza decyzyjność będzie zablokowana. 

Z drugiej strony, niepokój przyszłościowy może blokować w nas tendencje do podejmo-

wania czynności, które mogą wpłynąć w sposób negatywny na naszą przyszłość. Co 

więcej, mogą one nawet ujawniać się na poziomie zarówno indywidualnym, jak 

i zbiorowym [25].  

Doświadczanie lęku związanego z przyszłością stanowi ryzyko negatywnych skut-

ków na poziomie behawioralnym, jak i poznawczym. Z. Zaleski [6] podaje, iż mogą to 

być: 

• hamowanie myślenia o przyszłości jako terenie nowych osiągnięć, bo jest to sytu-

acja stresująca; 

• obniżanie siły oczekiwania pozytywnych zdarzeń; 

• skupienie się na teraźniejszości lub ucieczka w przeszłość, a przez to ograniczenie 

perymetru zakreślającego czasową przestrzeń życiową w sferze poznawczej oraz 

ujawniane w aspekcie wykonawczym: 

a) działania zabezpieczające o charakterze prewencyjnym, czyli ochrona tego, co 

się ma, aby utrzymać status quo, a nie ryzykowne wystawianie posiadanego 

stanu celem zwiększenia go, 

b) opory przed podejmowaniem działań ryzykownych, otwartych, a przez to 

twórczych, 

c) trzymanie się sprawdzonych sposobów i miejsc, zrutynizowanych metod 

rozwiązania problemów życiowych. 

Z. Zaleski [6] wskazuje na niektóre czynniki wpływające na wzmożenie się lęku 

przed przyszłością w skali populacji, takie jak: 

• stan uzbrojenia na świecie, popularyzacja sił militarnych; 

• skażenie ekologiczne; 

• wypadki komunikacyjne; 

• nieuleczalne choroby; 

• śmierć bliskich osób; 
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• rozwody; 

• alienacja człowieka z otoczenia, 

• wyrafinowane metody manipulacji, kontroli i uzależnienia człowieka od systemów 

społeczno-politycznych. 

Podsumowując, lęk przed przyszłością może w znacznym stopniu ograniczać 

człowieka nie tylko w bezpośredniej doświadczanej i przeżywanej tu i teraz rzeczy-

wistości, ale również wpływać pejoratywnie na przyszłe losy człowieka oraz hamować 

naturalną ludzką potrzebę rozwoju i samorealizacji. 

2.2. Funkcjonalne aspekty lęku przed przyszłością 

Lękowi przed przyszłością można przypisać rolę motywu, opisać jego funkcje i wpływ 

na funkcjonowanie jednostki. Jednym z podstawowych i naturalnie narzucających się 

funkcji lęku przed przyszłością jest podejmowanie przez człowieka aktywności. Żeby 

zobaczyć jego istotny wpływ na funkcjonowanie człowieka, należy się odnieść do 

stwierdzenia, że rozwinięta perspektywa czasowa oraz realistyczne patrzenie w przy-

szłość są podstawowym warunkiem do posiadania dojrzałej perspektywy czasowej. Są 

one w mniejszym bądź większym stopniu nacechowane lękiem przed przyszłością [8]. 

Pozytywnym rezultatem lęku przed przyszłością może być hamowanie działań, 

które mogłyby mieć negatywne skutki. L. O’Donnell [7] podaje negatywne skutki 

behawioralne działania lęku przed przyszłością, rozpatrując je na poziomach poznaw-

czym i wykonawczym. Na poziomie poznawczym wymienić można: 

• hamowanie myślenia o przyszłości jako miejscu nowych osiągnięć, spowodowanej 

postrzeganiem sytuacji jako stresowej; 

• zmniejszenie siły oczekiwania pozytywnych skutków działań, zmniejszanie wiary 

w sukces; 

• koncentracja na teraźniejszości i przeszłości, co powoduje ograniczenie perymetru 

zakreślającego czasową przestrzeń życiową. 

Na poziomie wykonawczym wymienić można: 

• dążenie do zachowania status quo, koncentracja na zachowaniach ostrożnych, 

prewencyjnych, kosztem narażania posiadanego stanu rzeczy na niebezpieczeństwo 

ich utraty; 

• niepodejmowanie działań twórczych, czyli w swoim założeniu nowych i ryzykow-

nych; 

• stosowanie znanych, rutynowych metod rozwiązywania problemów życiowych. 

3. Wybrane koncepcje lęku przed przyszłością 

Aby lepiej zrozumieć koncepcję lęku przed przyszłością, należy przedstawić inne 

podejścia do zagadnienia lęku, aby zrozumieć jej teoretyczne podłoże i odniesienie do 

całej teorii przedmiotu. Zostaną w tym miejscu przedstawione koncepcje, które ujmują 

lęk w sposób podobny do ujęcia lęku przed przyszłością. 

3.1. Lęk przed przyszłością w ujęcie psychoanalitycznym 

Dokonując porównania lęku przed przyszłością z innymi rodzajami lęku, należy 

rozpocząć od przedstawienia teorii psychoanalitycznej jako koncepcji, w której lęk 

znajduje się niejako w centrum. Kolejnym powodem może być fakt, że to właśnie 
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Z. Freud [2013] jako pierwszy zwrócił uwagę na lęk jako istotną część ludzkiej 

egzystencji. Lęk stanowi jedno z centralnych punktów jego teorii.   

Rozpoczynając omówienie lęku w koncepcji Z. Freuda [28], należy zaznaczyć, że 

dokonał on wyraźnego rozróżnienia: lęk i strach. Strach związany jest ze stanem emo-

cjonalnym wywoływanym przez zewnętrzne niebezpieczeństwo. Może być wywołany 

przez środowisko fizyczne lub społeczne. Ponieważ ma on konkretne źródło, to można 

się przed nim bronić, uciec od niego lub zaatakować je. Lęk natomiast jest reakcją na 

niebezpieczeństwo wewnętrzne, którego człowiek nie może sobie do końca uświa-

domić, opisać czy nazwać. Ponieważ ma on swoje źródło w człowieku, to nie można 

od niego uciec. Lęk według psychoanalityków jest zagrożeniem dla całej osobowości 

jednostki, dla systemu jej wartości. Zwalczanie go wymaga bardziej subtelnych środków. 

Źródłem lęku według Z. Freuda [za: 29] są konflikty między sprzecznymi popędami 

lub między różnymi dążeniami jednostki i innych ludzi. Źródłem lęku są nie tylko 

konflikty, ale i frustracje, które uniemożliwiają zaspokojenie takich głównych potrzeb, 

jak bezpieczeństwo czy potrzeby społeczne i osobiste. 

Z. Freud [28] wyróżnił trzy podstawowe rodzaje lęku: 

• lęk realistyczny, normalny jest reakcją proporcjonalną do rzeczywistego zagrożenia. 

Możemy sobie uświadomić jego źródła, wobec czego nie musimy stosować mecha-

nizmów obronnych. Jest on najbardziej zbliżony do uczucia strachu; 

• lęk neurotyczny, który stanowi dla psychiki człowieka poważniejsze zagrożenie. Jest 

on nieproporcjonalny do rzeczywistego zagrożenia. Wymaga stosowania mecha-

nizmów obronnych. Jest on charakterystycznym objawem nerwic i psychonerwic; 

• lęk moralny przejawia się jako poczucie winy. Ma on swoje źródło w sumieniu. 

Człowiek boi się, że przekroczy obowiązujące go normy, co spowoduje niekorzystne 

(nie zawsze w pełni uświadomione) konsekwencje. 

W terminologii Z. Freuda [za: 30, 31] lęk przed przyszłością jest najbardziej zbli-

żony do lęku normalnego. Można stwierdzić, że się w nim zawiera, jest pojęciem niejako 

węższym. Podstawową cechą łączącą te dwa pojęcia, a jednocześnie odróżniającą od 

pozostałych jest fakt, że zarówno lęk przed przyszłością, jak i lęk normalny są stanami 

świadomymi. Człowiek wie, że boi się np. skutków swoich działań lub że nie zreali-

zuje swoich celów. 

3.2. Lęk przed przyszłością w ujęciu R.B. Catellla 

Analizując strukturę osobowości według R.B. Cattella [24, por. 31], można zauważyć, 

że lęk przed przyszłością jest jednym z czynników na nią się składających. Według 

niego osobowość jest tym, co pozwala przewidzieć, co dana osoba zrobi w danej sytu-

acji. Zakładał, że osobowość da się przedstawić w kategoriach względnie stałych cech. 

Dokonał rozróżnienia na cechy źródłowe (ukryte) i powierzchowne (dostępne obser-

wacji). 

Kolejnym rozróżnieniem cech jest podział ze względu na rodzaj: 

• temperamentalne, 

• dynamiczne, 

• zdolnościowe 

Na podstawie analizy czynnikowej R.B. Cattell [24] wyróżnił 16 czynników składa-

jących się na całościowy model osobowości. Według 5. wydania testu – 16 PF są to: 

ciepło, myślenie, emocjonalna stabilność, dominacja, życzliwość, sumienność wobec 
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zasad, śmiałość, wrażliwość, czujność, abstrakcyjność, skrytość, lęk o przyszłość, otwar-

tość na zmianę, samowystarczalność, perfekcjonizm i napięcie. Osoby osiągające niskie 

wyniki w skali „lęk o przyszłość” są pewne siebie, spokojne i zadowolone z siebie. Na 

zasadzie przeciwieństwa osoby osiągające wyniki wysokie są pełne obaw, bez wiary 

w siebie, zatroskane. Jak widać, lęk przed przyszłością jest istotnym czynnikiem, na 

który zwrócił uwagę R.B. Cattell, jego analiza wniosła ogromną wiedzę na temat 

funkcjonowania osób osiągające wysokie lub niskie wyniki [por. 2]. 

Oprócz analizy osobowości R.B. Cattell [24 por. 31] postawił pytanie dotyczące 

natury lęku. Zastanawiał się, kiedy lęk jest stanem, a kiedy cechą. Na jego badaniach 

opierał się model lęku Spielbergera. Poddał on wraz ze w swoim współpracownikiem 

I.H. Scheierem, analizie czynnikowej pomiary różnych wskaźników lęku (obserwacyjnych, 

psychofizjologicznych i samoopisowych). Na tej podstawie wyodrębnili dwa wspom-

niane czynniki, jeden odpowiedzialny za zmienność czynników w odpowiedzi na 

sytuację (lęk – stan) i drugi odpowiedzialny za różnice indywidualne (lęk – cecha). 

Wstępne badania skalą lęku przed przyszłością, ujawniły: 

• względnie wysoką korelację między lękiem przed przyszłością a jawnym niepo-

kojem (r = 0,82); 

• raczej niską korelację z niepokojem ukrytym (r = 0,43); 

• umiarkowaną korelację z niepokojem ogólnym (r = 0,54) [za: 30].  

3.3. Lęk przed przyszłością w koncepcji motywacji  

Z. Zaleski [6] w rozważaniach na temat lęku przed przyszłością zauważył istnienie 

silnego związku lęku przed niepowodzeniem z tym scharakteryzowanym przez Atkinsona. 

Jest on prekursorem teorii motywacji osiągnięć. Zastanawiał się nad tym, jakie cechy indy-

widualne mogą wpływać na motywację do pracy. Doszedł do wniosku, że zależy ona od: 

• siły podstawowego motywu lub potrzeb; 

• wiary w powodzenie; 

• zachęty związanej z powodzeniem celu. 

W ujęciu J.W. Atkinsona [2012, za: 29] motywacja osiągnięć to tendencja do po-

dejmowania działalności przewidywanej jako prowadzącej do sukcesu. Motywacja 

unikania natomiast to tendencja unikania niepowodzeń i doświadczenia wstydu oraz 

upokorzenia jako następstwa niepowodzenia. Osoby wykazujące silną motywację osiąg-

nięć na sukces reagują podwyższeniem się poziomu aspiracji, na niepowodzenie obni-

żeniem się go. Występuje u nich niski poziom lęku. Wytrwale dążą o celu, przejawiają 

pewność siebie. Osoby przejawiające motywację unikania wykazują lęk przed nie-

powodzeniem, w razie doznania go nie zmieniają, lecz często podwyższają swój poziom 

aspiracji, co jest powodem upartego dążenia do osiągnięcia celów przekraczających ich 

możliwości oraz przejawiania nierealistycznych postaw [por. 32].  

Przytoczony lęk przed niepowodzeniem może być w pewien sposób analogiczny do 

lęku przed przyszłością. Szczególnie w odniesieniu do czynnika budzącego lęk przed 

niepowodzeniem, czyli obawą przed brakiem sukcesu własnych działań. Mogą mieć 

również podobne implikacje behawioralne. Mianowicie jednostka, stojąc przed wyborem 

zadania bardzo trudnego, średnio trudnego lub łatwego, wybierze z reguły jedną z krań-

cowych możliwości. W pierwszym przypadku, aby mieć usprawiedliwienie w razie 

niepowodzenia, w drugim z powodu minimalizacji możliwości niepowodzenia [30]. 



 

Lęk przed przyszłością oraz cele życiowe człowieka 
 

199 

 

3.4. Lęk przed przyszłością w egzystencjalnej w koncepcji P. Tillicha 

Według P. Tillicha [33] lęk nierozerwalnie wiąże się z ludzką egzystencją. Wynika 

z zagrożenia samoafirmacji. Jest stanem, w którym byt jest świadomy możliwości 

swojego niebytu. Według niego:  

lęk to stan, w którym byt jest świadomy możliwości swego niebytu albo inaczej, 

lęk to egzystencjalna świadomość niebytu, egzystencjalna strona tego prze-

życia polega zaś na tym, że nie abstrakcyjna wiedza o niebycie wywołuje lęk, 

lecz świadomość, iż niebyt stanowi część własnego bytu człowieka. Człowiek, 

odnosząc się do siebie samego jako bytu, musi skonstatować, że jego byt jest 

skończony, zarówno czasowo, jak i przestrzennie. To jest miejsce, w którym 

objawia się lęk, będący wysłannikiem z przyszłości, wskazującym na możliwość 

utraty siebie [s. 25].  

Tę groźbę utraty własnego „ja” jako bytu P. Tillich określa istotę lęku. Wynika 

z tego, że lęk nie jest czymś, co odnosi się do stanu aktualnego, ale wskazuje na możli-

wość, wobec której człowiek musi się ustosunkować w swej egzystencji. 

P. Tillich [33], analizując różne typy lęku, będzie mówił nie o lęku „czegoś”, lecz 

o lęku „przed czymś”. Również w tym czasowym znaczeniu przedmiot lęku nie istnieje, 

gdyż może się on dopiero skonkretyzować, jeżeli groźba okaże się realna. Wtedy do-

piero dochodzi do zderzenia z możliwością niebytu – czy to całego „ja” człowieka, czy 

też jakiejś jego części, gdyż działanie niebytu może również oznaczać zanegowanie 

tylko jakiegoś fragmentu ludzkiej osobowości. Trzeba tutaj podkreślić, że lęk nie ozna-

cza popadnięcia w niebyt, ale jest reakcją bytu na to, co mu zagraża. Wreszcie istotne 

jest to, że w rozumieniu autora lęk należy umieć zaakceptować i odnieść się do niego, 

przyjmując odpowiednią postawę egzystencjalno-bytową. Tą postawą jest tytułowe 

męstwo bycia. 

P. Tillich [33] wyróżnia trzy postacie lęku: 

• Lęk przed losem i śmiercią – wskazuje człowiekowi w sposób względny, że nie jest 

on w stanie zaplanować swojego życia tak, aby uniknąć przypadkowości (lęk przed 

losem); w sposób bezwzględny, że nie może on w żaden sposób przełamać 

doniosłości faktu własnej śmiertelności (lęk przed śmiercią). Niebyt, stojący w tym 

przypadku za lękiem, wskazuje człowiekowi na ograniczoność jego egzystencji, 

a więc stanowi przejaw braku poczucia bycia czymś nieograniczonym. Akceptacja 

tego lęku wymaga od człowieka, aby umiał się odnieść do swoich ograniczeń jako 

do czegoś przygodnego, czym zniweluje względne działanie niebytu na siebie, oraz 

aby traktował swoją śmiertelność nie jako egzystencjalną konieczność, ale przywilej, 

pozwalający człowiekowi poprzez świadomość tego faktu na możliwość samo-

afirmacji własnego bytu, wbrew absolutnemu zagrożeniu niebytem. 

• Lęk przed pustką i utratą sensu – lęk pojawia się w sposób względny, gdyż czło-

wiek nie potrafi swoim poszczególnym działaniom duchowym zapewnić pełnej sku-

teczności (lęk przed pustką); w sposób bezwzględny, ponieważ nie może nadać im 

ostatecznego sensu, jednego znaczenia, które uczyniłoby je całkowicie niepodwa-

żalnymi (lęk przed bezsensem). W tej sytuacji człowiek musi zmierzyć się z nie-

bytem, wynikającym ze skończoności duchowej egzystencji, a więc pojawiającym 

się jako przejaw braku jej nieskończonego charakteru. Aby ten typ lęku nie 

zdominował egzystencji i nie doprowadził do negacji tej sfery ludzkiej działalności 
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w niebycie, człowiek musi uświadomić sobie, że jego wątpienie ma charakter 

twórczy, co usunie obecność niebytu w sensie względnym, oraz że ostateczny sens 

duchowego działania zyskuje się poprzez ciągłe potwierdzanie go w opozycji do 

bezwzględnego niebytu-bezsensu, a wtedy nieskończoność wyjawia się również jako 

następstwo potwierdzania swojego duchowego kształtu, a nie tylko jako jego 

przyczyna [por. 2]. 

• Lęk przed winą i potępieniem – jest to ostatnia forma lęku, który bierze się z tego, że 

w sposób względny człowiek nie może mieć pewności, że zrobił wszystko, co 

w jego mocy, by uchronić się przed złem (lęk przed winą); w sposób bezwzględny, 

ponieważ nie jest w mocy stwierdzić, czy swoim działaniem wypełnił swoje wew-

nętrzne przeznaczenie (lęk przed potępieniem). Skoro tak, to podmiot moralny staje 

wobec niebytu w kontekście braku spełnienia, w którym niebyt kojarzy się z tym, co 

etycznie nieosiągalne dla człowieka, czyli na przykład z całkowitym wyelimino-

waniem zła ze świata. W celu zintegrowania tego lęku człowiek powinien odkryć, że 

jego wina nie musi być wieczna i może zostać przełamana w moralnym działaniu, co 

usunie względne poczucie niebytu, oraz że spełnienie wewnętrznego przeznaczenia 

człowieka nie zależy od sumy zła w świecie, ale od jego aktywnej walki z nim, co 

oddali groźbę absolutnego samoodrzucenia poprzez niebyt. 
Najbardziej podstawowym typem lęku jest lęk przed losem i śmiercią, jednocześnie 

jest on najbliższy pojęciu lęku przed przyszłością. Poprzez swoją uniwersalność wywiera 

wpływ na pozostałe rodzaje lęku. Lęk przed śmiercią stanowi niejako podstawę, 

w której mieści się lęk przed losem. Człowiek boi się, że nie osiągnie swoich celów nie 

tylko z powodu śmierci, zagrożeniem jest dla niego również nieprzewidywalny los, to, 

co niesie przyszłość. Boi się, że nie będzie umiał doszukać się sensu w nierealizo-

waniu przez siebie danego celu. Lęk przed bezsensem, przed utratą czegoś podstawo-

wego i fundamentalnego jest według P. Tillicha [33] główną obawą człowieka. 

Analizując podobieństwo lęku przed śmiercią i losem a lękiem przed przyszłością, 

nie można nie zaznaczyć, że w tym przypadku jest ono tylko częściowe. Lęk w ujęciu 

P. Tillicha ma silnie negatywny wydźwięk. Człowiek żyje w świadomości nieprzejed-

nalności losu. W lęku przed przyszłością mogą wystąpić podobne myśli, jednak 

w dużo mniejszym natężeniu. 

P. Tillich [33]zwraca również uwagę na negatywne znaczenie lęku. Uważa, że lęk 

pomaga tylko wówczas, jeśli umie się go zaakceptować i wykorzystać twórczo jako 

umiejętność negowania w sobie niebytu. W innej sytuacji może prowadzić do stanów 

negatywnych. W skrajnym przypadku może doprowadzić do rozpaczy, gdy nie umie 

się opanować lęku, powoduje on, że realizują się te stany, które on poprzedza jako „lęk 

przed czymś”. Wówczas niebyt aktualizuje się i godzi w strukturę bytu pod postacią 

bezsensu czy samoodrzucenia. Inną formą negatywnego przejawu lęku jest lęk pato-

logiczny, wynikający z nieumiejętności zaakceptowania lęku, ale tworzący stany za-

stępcze, pomagające utrzymać pewną równowagę wewnętrzną. Lęk patologiczny może 

działać również twórczo, na przykład u artystów, jako że prowadzi do nadwrażliwości. 

Według Cz. Walesy [34] lęk przed przyszłością pojawia się on w momentach 

podejmowania ważnych decyzji egzystencjalnych. Poprzez takie akty decyzyjne oraz 

ponoszenie ryzyka egzystencjalnego człowiek dokonuje wewnętrznej przemiany 

i wznosi się na wyższy poziom istnienia. Jednak, jak stwierdza K. Dąbrowski [35], 

większość ludzi, bojąc się przegranej, ogranicza swoje horyzonty, nie przekracza swoich 
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możliwości, płacąc za to zahamowaniem rozwoju. Tym, co pomaga w rozwoju, jest 

wybór przyszłości, nowej i nieznanej drogi, na której ciągle trzeba pokonywać niepo-

kój, ale która jest zarazem źródłem autentyczności życia. Natomiast wybór przeszłości, 

tego, co znane i sprawdzone, wiąże się zawsze z poczuciem winy egzystencjalnej, 

z zamknięciem sobie drogi rozwoju. Jest to podążanie znanym i utartym szlakiem, który 

jednak prowadzi donikąd, a który K. Dąbrowski nazywa zamkniętym tunelem.  

W psychologii egzystencjalnej mówi się wówczas o formowaniu osobowości skraj-

nie pragmatycznej i konformistycznej, zamykającej się w rutynie i odznaczającej się 

wysokim poziomem niepokoju egzystencjalnego. Jednak każdy człowiek o silnych 

tendencjach rozwojowych z natury niejako nastawiony jest na podejmowanie ryzyka. 

Toteż nie tylko dąży do zredukowania niepokoju, ale także do powiększenia go i obej-

mowania nim coraz to nowych dziedzin, do wynajdywania obszarów, które rodzą nie-

pokój, ale są jednocześnie źródłem rozwoju i życia [34]. Według psychologów egzy-

stencjalnych poprzez decyzje prowadzące do wyboru nieznanej przyszłości człowiek 

może osiągnąć autentyczność życia. I mimo że wybór przyszłości zawsze wiąże się 

z odczuwaniem niepokoju egzystencjalnego, jest to jedyna droga prowadząca osobę ku 

pełni życia. 

3.5. Koncepcja lęku przed przyszłością według A. Kępińskiego 

A. Kępiński [9] stwierdza, że lęk ma wiele różnych odmian i dzieli go na 

następujące rodzaje: nerwicowy, depresyjny, schizofreniczny, psychoorganiczny, oli-

gofreniczny, urojeniowy, biologiczny. Autor stwierdza, że lęk odgrywa wielką rolę 

w życiu człowieka. Jest zagadnieniem głównym, zasadniczą składową prawie wszystkich 

zespołów chorobowych. Często wokół lęku narastają inne objawy psychopatologiczne. 

Zmniejszanie lub pozbycie się lęku prowadzi do zniknięcia innych objawów, np. 

urojeń czy omamów. Najbardziej powszechnym z lęków jest lęk nerwicowy, którego 

prawie każdy doświadczył. Jest to rodzaj lęku, w którym może odnaleźć się niejako lęk 

przed przyszłością. Najczęściej występującym objawem jest nieokreślony niepokój, 

który jest bezprzedmiotowy, nie wiemy, czego się boimy. W małym natężeniu korzystny, 

ponieważ pobudza człowieka do działania, w większym potrafi paraliżować i uniemo-

żliwić wszelką aktywność. Jest to niepokój skierowany w przyszłość, można mieć po-

czucie, że wydarzy się coś złego, ale nie można o tym czegokolwiek powiedzieć [por. 36]. 

Kolejną formą lęku nerwicowego są ataki lękowe, w których lęk przyjmuje bardziej 

wyrazistą postać, jest intensywniejszy, przez co nie może trwać w sposób ciągły. 

Występuje w formie wyładowania, które może trwać od kilku minut do kilku godzin. 

Pojawia się w niejednolitych odstępach czasu, można go doświadczyć raz w życiu lub 

nawet częściej. Konsekwencją ataków lękowych może być przerodzenie się ich w stały 

niepokój. Podobnie do poprzedniego rodzaju, ten lęk również nie ma wyraźnych, 

konkretnych podstaw.  

O dużej intensywności ataków lękowych może świadczyć reakcja organizmu. Na-

padowi towarzyszy zwykle gwałtowna reakcja wegetatywna. W stanach lęku i agresji 

wyraźnie zaznacza się przewaga układu sympatycznego. Źrenice są rozszerzone, wy-

stępuje lekki wytrzeszcz oczu, skóra twarzy staje się blada lub zaczerwieniona, czasem 

występuje silne pocenie się, tętno jest przyspieszone, ciśnienie krwi podwyższone, usta 

wysychają, z trudem przełyka się ślinę, niekiedy odczuwa się parcie na pęcherz [9]. 

W tym rodzaju lęku występuje również oczekiwanie przyszłości. W odróżnieniu od 
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nieokreślonego niepokoju w tym przypadku przyszłość nie jest tylko czymś niezna-

nym, ale i groźnym, zagrażającym zagładą. 

Kolejnym z lęków nerwicowych jest lęk anankastyczny, który zdarza się głównie 

w nerwicy natręctw fobiach, myślach natrętnych i czynnościach przymusowych. 

Można stwierdzić, że jego źródło tkwi w psychice człowieka, przejawia się często 

przez przypadkowe, konkretne czynności, takie jak: mycie rąk, czesanie włosów czy 

paniczne reagowanie na określony fragment rzeczywistości.  

Czwartym rodzajem jest lęk hipochondryczny, którego źródło tkwi w koncentracji 

nad swoim ciałem. Nadmierne obawianie się o sferę somatyczną (obawa przed zacho-

rowaniem, lęk o swój wygląd) może w skrajnych przypadkach prowadzić do wyklu-

czenia tej sfery z poczucia własnej tożsamości [por. 37]. 

Lęk przed śmiercią, jako następny z rodzajów lęku nerwicowego, związany jest ze 

śmiertelnym ciałem. W związku z tym powstaje niebezpieczeństwo, że osoby, ucie-

kając w świat symboli, będą oddalać od siebie poczucie śmiertelności. Szczególnie gdy 

człowiek jest śmiertelnie chory lub starszy, zachowuje się tak, aby oddalić od siebie tę 

perspektywę. Jest to rodzaj obronnego wyparcia. Patologiczny lęk przed śmiercią może 

się przejawiać jako: 

• lęk przed umieraniem, czyli sytuacją zbliżania się do śmierci; 

• lęk przed zniszczeniem ciała po śmierci; 

• lęk o pozostających przy życiu, np. dzieci, współmałżonek, przyjaciel; 

• lęk przed nieznanym, w tym także nieznaną moralną oceną życia człowieka; 

• lęk przed pozorną śmiercią, który – jak się zdaje – powstaje niekiedy na skutek 

nieprawdopodobnych opowieści o pochowaniu jeszcze żywego człowieka; 

• lęk przed przedwczesną śmiercią, czyli w czasie, kiedy jest się jeszcze maksymalnie 

twórczym; 

• lęk o wygląd ciała po śmierci; 

• lęk przed określonym typem śmierci, np. w wyniku samobójstwa, morderstwa, 

zdrady, tortur, choroby nowotworowej itp.; 

• lęk przed śmiercią społeczną (psychologiczną), gdy żywego człowieka traktuje się, 

jakby nie istniał i tworzy się wokół niego, tzw. zmowę milczenia oraz wyklucza się 

z kontaktów międzyosobowych [por. 38]. 

Kolejną z odmian lęku nerwicowego jest lęk przed chorobą psychiczną. Człowiek, 

odczuwając ten rodzaj lęku, ma wrażenie, że nie potrafi uporządkować myśli, prze-

żywa swojego rodzaju chaos. Doświadcza potrzeby ucieczki, a obecność innych ludzi 

przynosi mu ulg. Natomiast kiedy czuje się samotny, jego lęk się wzmaga. 

To twierdzenie odnosi się bezpośrednio do kolejnej odmiany lęku nerwicowego – 

lęku przed samotnością. Może się on wiązać z otoczeniem lub z wnętrzem człowieka. 

W pierwszym przypadku jest to np. niepokój przed kradzieżą czy morderstwem, 

w drugim, lęk przed np. chorobą. Obecność bliskich osób znacznie zmniejsza rozmiary 

tego lęku. Osoby go doświadczające, będąc samotne, doświadczają fatalistycznych myśli. 

Zamykają okna i drzwi, chowają się w pokoju, co jednak nie zmniejsza ich obaw. Są 

nieustannie napięte i spodziewają się, że w każdej chwili może spotkać ich coś strasz-

nego. Wydaje się, że współcześnie ludzie zagłuszają ten rodzaj lęku korzystaniem z wy-

tworów naszej kultury, takich jak: komputer (Internet), telewizja czy inne współczesne 

komunikatory [por. 39].  
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Ostatnim z odmian lęku nerwicowego jest lęk sumienia, który jest świadomą częścią 
samokontroli człowieka i jednocześnie najsubtelniejszą częścią obrazu własnej osoby. 
To poczucie kontroli wpływa na wszelką aktywność człowieka, którą z kolei można 
podzielić na trzy główne etapy: planowanie, realizowanie i sprawdzenie. Na każdym 
z tych etapów sumienie odgrywa różną rolę. Na pierwszym z nich człowiek obawia się 
czynników zewnętrznych, które mogą mu pokrzyżować plany. W czasie realizacji na-
stępuje spadek lęku, natomiast sprawdzeniu towarzyszy lęk przed potępieniem. Człowiek 
zaczyna obawiać się potępienia, jego obawy zaczynają więc wypływać z wewnątrz [40]. 

4. Problematyka celów życiowych  

Zagadnienia dotyczące celów życiowych wpływających na funkcjonowanie czło-
wieka zajmuje w psychologii niezwykle istotne miejsce. Cele, jakie stawia sobie człowiek, 
kształtują jego zachowanie. Nurtem, który wniósł najwięcej do problematyki zachowań 
celowych była psychologia poznawcza. W swoich założeniach miała kompleksowe 
podejście do człowieka. Nie koncentrowała się, jak np. psychoanaliza czy behawio-
ryzm, na człowieku w odniesieniu do przeszłości czy teraźniejszości. Zwraca się w niej 
uwagę na to, jaki człowiek może być, jaka może być jego przyszłość. Przedstawiciele 
tego kierunku postrzegają osobowość człowieka przez pryzmat trzech perspektyw 
czasowych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Człowiek patrzy w przyszłość 
i na poziomie poznawczym (kognitywnym) kreuje ją poprzez procesy wartościowania, 
decyzje czy przewidywanie. W świetle tych rozważań można przytoczyć model czło-
wieka intencjonalnego, który sugeruje, że stawianie celów i ich realizowanie znajduje 
się w centrum cech natury ludzkiej [17, 32]. 

4.1. Pojęcie i cechy celów przyszłościowych 

Z. Zaleski [6] proponuje kognitywne rozumienie celu jako stanu rzeczy, do którego 
człowiek dąży przez swoje działania, możliwego do osiągnięcia, posiadającego wartość 
i siłę regulacyjną. Natomiast odwołując się do koncepcji J. Kozieleckiego [22] można 
stwierdzić, że jest to konstrukt poznawczy odnoszący się do przyszłości mający swoją 
podstawę treściową w przyszłości. W teraźniejszości istnieje więc na poziomie poję-
ciowym [22]. Jest tylko potencjalnym, antycypacyjnym stanem. Nie ma konkretnego 
odzwierciedlenia. Tym, co pozwala na to, żeby istniał tylko w sferze fantazji, jest prze-
konanie jednostki o realności jego osiągnięcia. Ma on dla człowieka określone znaczenie 
i wartość. Świadczy to o tym, że nie jest on w pełni pozbawiony zabarwienia afektyw-
nego – jednostka angażuje się w jego osiągnięcie, wiąże z nim jakieś nadzieje, nadaje 
mu emocjonalne znaczenie [za: 29].  

Tym, co nadaje celowi emocjonalne znaczenie, jest proces wartościowania i oczeki-
wania na osiągnięcia. Wartość pozytywna celu zakłada dodatnie uczucia związane 
z antycypacją pożądanego stanu. W tym miejscu może się również pojawić niepokój 
związany z potencjalną niemożliwością jego zrealizowania oraz lęk przed przyszłością. 
Afektywny aspekt celów jest wskaźnikiem jego przeżywania. 

Z. Zaleski [6] podaje podstawowe cechy celu, które da się zoperacjonalizować 
i mierzyć. Są to: 

• orientacja na przyszłość (odległość czasowa) – stawianie celów niejako wymusza 
zwrócenie myśli i działań na czas przyszły, na coraz dalszą perspektywę czasową. 
Można mówić o celach bliższych i dalszych, do których można zaliczyć cele 
ostateczne. Te pierwsze dotyczą bezpośredniej perspektywy czasowej, a odleglejsze 
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dotyczą celów stawianych na kilka lat. Cecha ta jest konstruktem podobnym do 
przyszłościowej perspektywy czasowej, zawierającej się w teorii idei oczekiwań 
Tolmana (jest to subiektywna reprezentacja poznawcza przyszłego czasu wypełniona 
zdarzeniami); 

• wartość celu – żeby człowiek dążył do określonego celu, chciał go osiągnąć, musi on 
dla niego mieć subiektywną wartość. Mogą one dotyczyć zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb lub wyższych wartości np. rozwój kultury. Człowiek powinien być 
zdolny do hierarchizacji tych wartości, a co za tym idzie ważności i sumienności 
danych celów według względnie stabilnych kryteriów; 

• możność osiągnięcia – jest kolejną cechą, która jest niezbędna do realistycznego 
postrzegania celu. Człowiek może mieć cel, który ma dla niego bardzo dużą wartość, 
ale może wydawać się dla niego na tyle poza możliwościami osiągnięcia, że nie 
postrzega go jako realny. Musi on nauczyć się oceniać szanse jego osiągnięcia 
i własnych możliwości, dostrzegając ryzyko i możliwe osobiste straty. Zarówno 
możliwość osiągnięcia celu, jak i jego wartość są istotne nie tylko przy stawianiu 
celów, ale również przy wyborze między kilkoma celami. 

Odnosząc powyższe informacje o celach do zależności lęku przed przyszłością, 
można założyć, że największy wpływ będzie on wywierał na możliwość osiągania 
zamierzeń. Można założyć, że osoby przejawiające wysoki lęk przed przyszłością będą 
postrzegać możliwość osiągnięcia celu niżej niż osoby przejawiające niższy poziom 
lęku przed przyszłością. 

4.2. Źródła i rodzaje celów przyszłościowych 

W kognitywnym ujmowaniu zachowań celowych J. Nuttin [41 por. 30] zwraca 
uwagę na dwa główne źródła celów przyszłościowych: 

• potrzeby – cele wywodzą się z chęci ich zaspokojenia;  

• procesy uczenia się lub przyjęte od społeczeństwa standardy (modelowanie wg 
Bandury) – uczenie się na podstawie modeli społecznych różnych form zachowań. 

Rozpatrując źródła celów warto zwrócić uwagę na rozróżnienie motywów dokonane 
przez G. Allporta [za: 31]. Uznał on, że cele funkcjonalnie różnią się u dzieci i u osób 
dorosłych. W grupie dzieci związane są one z potrzebami podstawowymi, jednak 
w miarę rozwoju jednostki usamodzielniają się, stanowiąc cel sam w sobie. 

Cechą charakteryzującą dojrzałą osobowość jest autonomia funkcjonalna, która ozna-
cza, że człowiek stawia sobie cele, które są potrzebami samymi w sobie. Adolescencja 
jest okresem, w którym człowiek uczy się stawiać sobie takie dojrzałe cele [za 31]. 

Analizując źródła celów, należy wspomnieć również o aspektach środowiska 
zewnętrznego, które ma oczywisty wpływ na zachowania celowe jednostki. Są to: 

• środowisko rodzinne (jest ono bardzo szeroko rozumiane). Składa się na nie cała 
sytuacja rodzinna, model wychowania stosowany przez rodziców, sprawy, które są 
istotne dla rodziny. W każdej rodzinie funkcjonuje zjawisko delegacji rodzinnych, 
które stawiane są dziecku w różnych sferach funkcjonowania. Są to różnego rodzaju 
zadania stawiane dziecku, które opuszcza dom rodzinny, np. rodzice informują 
dziecko, że powinno zostać lekarzem czy studiować na danej uczelni Mogą one 
wpływać pozytywnie lub negatywnie na funkcjonowanie człowieka i kształtowanie 
się jego tożsamości. Nie ulega jednak dyskusji fakt, że wywierają wpływ na stawiane 
przez niego cele; 
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• sytuacja społeczna – rozumie się przez nią kulturę i sytuację społeczno-ekonomiczną. 
Mają one wpływ zarówno na stawianie, jak i osiąganie celów. To, w jakiej sytuacji 
znajdują się osoby, ma wpływ np. na to, jak postrzegają możliwość zrealizowania 
celu. Wyraźnym przykładem może być cel, jakim jest osiągnięcie wyższego wy-
kształcenia i zostanie lekarzem. To samo chce osiągnąć dwoje młodych ludzi, jednak 
znajdują się w różnych sytuacjach. Jedna osoba pochodzi z wyższej klasy społecznej 
w USA, a druga jest przeciętnym obywatelem jednego z krajów Trzeciego Świata. 
Prawdopodobieństwo osiągnięcia tego samego celu dla tych dwóch osób staje się 
diametralnie różne, gdy weźmie się pod uwagę ich sytuację społeczną [7]. 

Nie istnieje jednolita klasyfikacja celów. Ma ona charakter umowny. Cele można 
dzielić ze względu na różne kryteria. Do głównych kryteriów podziału według 
Z. Zaleskiego [6] zaliczyć można: 

• realność – obserwując zachowania ludzi, można łatwo zauważyć, że jedni stawiają 
sobie cele i je realizują, a inni nie. Na podstawie tych obserwacji K. Lewin [za 37] 
dokonał rozróżnienia na cele realne i idealne. W pierwszym przypadku stopień 
aspiracji zmienia się na podstawie powodzenia lub niepowodzenia, w drugim nie. 
Cele idealne zawsze pozostają w sferze idei, są niejako celami życzeniowymi 
(w przeciwieństwie do realistycznych); 

• treść – podziału ze względu na kryterium dokonał J. Nuttin [41], umieszczając cel 
w czterech kategoriach treściowych: 
a) sam podmiot – aspekty własnej osobowości, 
b) inni ludzie – sprawy interpersonalne i społeczne, 
c) przedmioty (naturalne i wyprodukowane przez człowieka) np. odzież, 
d) rzeczywistość pojęciowa, np. nauka, wolność, religia. 

Zdaniem K. Lewina [37] przyszłościowa perspektywa czasowa oznacza aktualnie 
spostrzeganą przestrzeń wypełnioną celami, strategiami ich realizacji, nadziejami, 
obawami i przekonaniami dotyczącymi warunków. Perspektywa czasowa wiąże ze sobą 
przeszłość, teraźniejszości przyszłość, stanowiąc część przestrzeni życiowej człowieka. 

Natomiast perspektywa czasu przyszłego określa stopień i sposób, w jaki chronolo-
giczna przyszłość zintegrowana jest w bieżącej przestrzeni życiowej. Cel to subiek-
tywne wyobrażenie wyniku o określonej wartości, który ma zostać osiągnięty i któremu 
towarzyszy intencja behawioralna [41]. Cele można klasyfikować na przykład ze względu 
na umiejscowienie, cele bliskie i dalekie. Czas psychologiczny składa się z perspek-
tywy czasowej, orientacji temporalnej oraz postawy do czasu. Nie wszyscy badacze 
dokonują podobnych rozróżnień. Postawa do czasu wiąże się ze względnie trwałym 
nastawieniem do czasu. Można wyróżnić nastawienia realistyczne, potencjalne, ideali-
styczne, transcendentalne. Nastawienia realistyczne zakładają projektowanie przyszłości 
poprzez wybór zamierzeń osiągalnych i adekwatnych do indywidualnych możliwości 
oraz warunków. Potencjalne charakteryzują się formułowaniem celów z odroczoną 
realizacją lub wcześniej założonych, ale niezrealizowanych. Nastawienia idealistyczne 
to wyobrażenia bez możliwości realizacji, wyobrażenia trudne do osiągnięcia bądź 
rozstrzygane przez los. Transcendentalne z kolei dotyczą celów podporządkowanych 
życiu wiecznemu i są związane ze stosunkiem do śmierci [41]. 

Badania dotyczące przyszłościowej perspektywy czasowej (PPC) obejmują jej wy-
miar temporalny oraz treściowy. Wymiar temporalny, czyli rozpiętość i struktura przy-
szłościowej perspektywy czasowej występują stosunkowo często, choć uzyskiwane 
rezultaty nie są zgodne. Badacze M.E. Eson i N. Greenfield [42] twierdzą, że zarówno 
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przeszłościowa, jak i przyszłościowa perspektywa czasowa wzrastają wraz z wiekiem 
człowieka, natomiast A.D. Kornfeld i E.E. Marshall [43] nie zgadzają się z tą opinią.  

Z kolei J.F. Diaz-Morales [44] wnioskuje, że krzywa przyszłościowej perspektywy 
czasowej ma kształt odwróconej litery U, czyli oznacza to, że ludzie najdalej patrzą 
w przyszłość we wczesnej i średniej dorosłości, a ich perspektywa przyszłościowa jest 
krótsza w okresie młodości i w senioralnym wieku. Zmiany obejmują wiedzę, plano-
wanie i realizację działań. 

Dane dotyczące postrzegania czasu i doświadczanie jego upływu w różnych okre-
sach życia wskazują na zmiany w koncentracji na przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości [45]. Osoby w starszym wieku w porównaniu z młodymi skupieni są bardziej 
na tym, co „tu i teraz”, a mniej na tym, co było i będzie. Badania potwierdzają zależność 
między przyszłościową perspektywą czasu a warunkami życia i osobistym doświad-
czeniem [41]. Odważnemu spoglądaniu w przyszłość sprzyja stabilizacja społeczna. 
Niepewność i kryzys prowadzą do przekonania, że jest się zależnym od warunków 
zewnętrznych, co sprzyja orientacji na teraźniejszość. Liczbę planów i stosunek do 
przyszłości w wieku podeszłym określa sytuacja biograficzna. Im mniejsze poczucie 
osamotnienia i większa sieć kontaktów interpersonalnych, tym bardziej rozbudowana 
orientacja na przyszłość. Indywidualna przyszłościowa perspektywa czasu koreluje 
z wysoką satysfakcją z życia [46].  

Na przyszłościową perspektywę czasu składają się cele oraz plany ich realizacji. 
Jest to aktywna część przyszłościowej perspektywy czasu. W badaniach treści celów 
porządkowane są w kategorie, na przykład rodzina, edukacja, zainteresowania, zorien-
towane na siebie, egzystencjalne itd. [41]. Z badań wynika, że młodzi dorośli wiążą 
cele z edukacją, pracą, rodziną i wolnym czasem. W średniej dorosłości treść celów 
dotyczy życia dzieci, majątku i rekreacji. W późnej dorosłości cele łączą się ze zdro-
wiem, kwestiami społecznymi oraz bliskimi relacjami i religią. Analiza projektów oso-
bistych ludzi powyżej 70. roku życia pokazuje, że to, na czym się skupiają, to: czyn-
ności dnia codziennego, aktywny wypoczynek, inne działania celowe, działalność 
intelektualna, życie rodzinne , działalność duchowa oraz moralna [47]. 

W. Lens [48] stwierdza, że przyszłościowa perspektywa czasowa oznacza aktualnie 
spostrzeganą przestrzeń, wypełnioną celami, strategiami ich realizacji, nadziejami, 
obawami i przekonaniami dotyczącymi warunków. Perspektywa czasowa wiąże ze sobą 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, stanowiąc część przestrzeni życiowej człowieka. 
Natomiast perspektywa czasu przyszłego określa stopień i sposób, w jaki chronolo-
giczna przyszłość zintegrowana jest w bieżącej przestrzeni życiowej. Wymiar treściowy 
przyszłościowej perspektywy czasu dotyczy zawartości celów. Cel to subiektywne 
wyobrażenie wyniku o określonej wartości, który ma zostać osiągnięty i któremu to-
warzyszy intencja behawioralna. Cele można klasyfikować na przykład ze względu na 
umiejscowienie, cele bliskie i dalekie. Czas psychologiczny składa się z perspektywy 
czasowej, orientacji temporalnej oraz postawy do czasu. Postawa do czasu wiąże się ze 
względnie trwałym nastawieniem do czasu. Można wyróżnić nastawienia realistyczne, 
potencjalne, idealistyczne, transcendentalne. Nastawienia realistyczne zakładają pro-
jektowanie przyszłości poprzez wybór zamierzeń osiągalnych i adekwatnych do indy-
widualnych możliwości oraz warunków. Potencjalne charakteryzują się formułowa-
niem celów z odroczoną realizacją lub wcześniej założonych, ale niezrealizowanych.  
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Nastawienia idealistyczne to: wyobrażenia bez możliwości realizacji, wyobrażenia 
trudne do osiągnięcia bądź rozstrzygane przez los. Transcendentalne z kolei dotyczą 
celów podporządkowanych życiu wiecznemu i są związane ze stosunkiem do śmierci. 

5. Zakończenie 

Aktywność prospektywna, czyli stawianie celów osobistych, planowanie ich reali-
zacji, angażowanie się w działania prowadzące do ich osiągnięcia ukierunkowuje jed-
nostkę ku przyszłości i stanom, które ona chce zrealizować, a zachowania ryzykowne 
stanowią potencjalne zagrożenie dla ich osiągnięcia. Zaangażowanie w planowanie 
swojej przyszłości, formułowanie celów i planów ich realizacji oraz podejmowanie 
działań na rzecz ich realizacji pochłaniają zasoby podmiotu, kierują jego uwagę ku 
przyszłości. Wymagają oszacowania swoich możliwości i monitorowania postępów 
w zbliżaniu się do celu. Mogą tym samym dostarczać stymulacji potrzebnej jednostce, 
stanowiąc wyzwanie, które zdecydowała się podjąć. Ukierunkowanie ku przyszłości 
może nasilać motywację zadaniową, równocześnie zwiększając wrażliwość osoby na 
czynniki niesprzyjające lub zakłócające dojście do celu [49].  

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na fakt, że dotychczasowe opisane w arty-
kule teorie, jak i badania psychologiczne związane z koncepcjami lęku przed przy-
szłością a celami życiowymi, jakie stawia sobie jednostka ludzka, ukazują, że: 

• wysoki poziom lęku pochłania mnóstwo energii, ogranicza zdecydowanie działania 
twórcze. Zbyt duże jego nasilenie, po przekroczeniu pewnej granicy, paraliżuje 
wszelkie cele życiowe; 

• przeciętny poziom lęku wpływa na aktywizowanie się nowych perspektyw życio-
wych;  

• niskie nasilenie lęku może odgrywać rolę motywacyjną, ma więc pozytywny, 
konstruktywny charakter.  

Cele życiowe ujmowane w sposób zaproponowany przez Z. Zaleskiego [16, 50] 
kognitywnie znajdują swoje potwierdzenie w psychologii poznawczej. Zachowania 
przez nie kształtowane można przeciwstawić zachowaniom reaktywnym, którymi zaj-
mowała się psychologia behawioralna. Były one odpowiedzią na bodziec, wynikiem 
doświadczenia sytuacji. Człowiek był niejako zmuszony do danych zachowań pod 
wpływem występującego bodźca. Natomiast na gruncie psychologii poznawczej czło-
wiek jest wolny, podejmuje czynności na podstawie własnego wyboru. Wokół celów 
i motywacji kształtuje się kilka znaczących teorii współczesnej psychologii, które warto 
przytoczyć dla zrozumienia roli, jaką pełnią one w życiu człowieka [por. 25]. 

Ważną dla rozwoju człowieka jest orientacja w otoczeniu, wiedza o sobie, również 
o własnym potencjale i warunkach zewnętrznych, czyli, innymi słowy, przewidywanie 
stanów rzeczywistości na podstawie zebranych informacji i własnych doświadczeń, 
rozpoznania złożonych warunków społecznych i materialnych, a także rozumienia 
swojej sytuacji życiowej (całokształt warunków bytowych). Od tej wiedzy zależy zdol-
ność uświadomienia sobie własnych cech zewnętrznych i wewnętrznych oraz zrozu-
mienie ich w związku z efektywnością działania. Kolejnymi wymiarami procesów po-
znawczych, ważnych dla wyznaczania i realizowania celów, są określenie subiek-
tywnej wartości wyników własnego działania i ocena prawdopodobieństwa osiągnięcia 
celu, co z kolei ma silny komponent emocjonalny, wyrażający się w poczuciu zadowo-
lenia i satysfakcji. Zdaniem C.R. Snyder [za 51] istotą człowieka jest myślenie o przy-
szłości z nadzieją, składające się z dwóch komponentów, będących formami myślenia. 
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Pierwszym z nich jest myślenie kierunkowe (pathway thinking), polegające na opra-
cowaniu sposobów osiągania celu. Drugi to myślenie sprawcze (agency thinking), 
obejmujące myśli związane z podejmowaniem działań na wybranej drodze [za: 51]. 
C.R. Snyder [za: 51] twierdzi, że nadzieja na lepszą przyszłość jest formą wiary 
w siebie i w to, że cel jest osiągalny (myślenie sprawcze), pozwala także na opracowanie 
sposobu jego osiągnięcia. Nadzieja, zdaniem tego psychologa, sprzyja oczekiwaniu po-
zytywnych efektów, a towarzyszący jej zapał i pozytywne emocje mogą stanowić silną 
motywację do działania. W przypadku niepowodzeń i problemów w realizacji posta-
wionych celów ogromne znaczenie może mieć przekonanie o własnej skuteczności  
i o możliwości osiągnięcia celu.  
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Lęk przed przyszłością oraz cele życiowe człowieka 

Streszczenie 
Lęk przed przyszłością jest poznawczo-emocjonalnym doświadczaniem niepewności, napięcia i niepokoju 
powstałego na skutek osobistego przekonania jednostki o niekorzystnym przebiegu wydarzeń w dłuższej 
perspektywie czasowej. Zmartwienia mogą dotyczyć antycypowania różnych sytuacji życiowych, począwszy 
od utraty pracy, pojawienia się choroby, do przeżywania różnych klęsk żywiołowych. Nasilenie niepokoju 
przyszłościowego zależy od indywidualnych zapatrywań jednostki, takich jak: subiektywna ważność prze-
widywanego wydarzenia, szacowane prawdopodobieństwo jego wystąpienia i poczucie pewności odnośnie 
do osobistej skuteczności działania. Wysokie poczucie własnej skuteczności pełni funkcję ochronną w tym 
sensie, iż nawet jeśli jednostka antycypuje wystąpienie szkodliwego w skutkach wydarzenia, ma poczucie, 
iż będzie w stanie coś z tą sytuacją zrobić. Nasilenie niepokoju przyszłościowego może wpływać na 
procesy poznawcze, postawy i zachowania. Lęk przyszłościowy, szczególnie ten o dużym nasileniu, może 
wiązać się z biernością, unikaniem nowości, rezygnacją z podejmowania działań o niepewnym skutku 
i mniejszą ilością dokonywanych planów na przyszłość. Treści prezentowane w artykule dotyczą lęków, 
związanych z przyszłością, uwzględniając koncepcje: psychoanalityczną, czynnikową R. Cattella, motywa-
cyjną, egzystencjalną. Cele, jakie stawia sobie człowiek, kształtują jego postawy, aspiracje oraz modelują 
styl życia. Człowiek patrzy w przyszłość i na poziomie poznawczym (kognitywnym) kreuje ją poprzez 
procesy wartościowania, decyzje czy przewidywanie. W artykule zwrócono uwagę na specyficzne cechy, 
źródła oraz rodzaje celów przyszłościowych. Wymienione zjawiska odgrywają niezwykle istotną rolę 
w życiu każdego człowieka. Lęk przed przyszłością, jak i cele są regulatorami zachowania. Mają one ogromny 
wpływ na jego decyzje i postępowanie. 
Słowa kluczowe: lęk przyszłościowy, cele życiowe, źródła, rodzaje 

Fear of the future and human life goals 

Abstract 
Fear of the future is a cognitive-emotional experience of uncertainty, tension and anxiety resulting from the 
individual's personal belief that events will unfavorable in the long run. Worries may include anticipating 
various life situations, ranging from losing a job, getting sick, to experiencing various natural disasters. The 

severity of the anxiety of the future depends on the individual's views, such as: the subjective importance of 
the anticipated event, the estimated probability of its occurrence and the feeling of certainty about the 
personal effectiveness of the action. A high sense of self-efficacy has a protective function in the sense that 
even if an individual anticipates a harmful event, he feels that he will be able to do something about the 
situation. The severity of future anxiety may affect cognition, attitudes and behavior. Fear of the future, 
especially high-intensity anxiety, can be associated with passivity, avoiding novelty, giving up actions with 
uncertain results and making fewer plans for the future. The content presented in the article concerns fears 
related to the future, taking into account the following concepts: psychoanalytical, factorial by R. Cattell, 
motivational, existential. Goals set by a person shape their attitudes, aspirations and shape their lifestyle. 
Man looks to the future and creates it on the cognitive level through the processes of evaluation, decisions 
and predictions. The article highlights specific features, sources and types of future goals. The phenomenon 
of fear of the future and deliberate behavior accompanying each person were discussed. The above-
mentioned phenomena play an extremely important role in the life of every person. Fear of the future as 
well as goals are regulators of behavior. They have a huge influence on his decisions and actions. 
Keywords: future anxiety, life goals, sources, types 
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Katarzyna Skok1 

Uzależnienie od mediów społecznościowych i gier online – 

kontekst społeczny i rola mechanizmów biologicznych 

1. Wprowadzenie 

Uzależnienie od mediów społecznościowych oraz uzależnienie od gier są znane od 

ponad 20 lat, choć ich charakterystyka zmieniała się z czasem. Pierwszą poważną 

konceptualizację problemu uzależnienia od Internetu zaproponowała Young [1, 2], 

która postrzegała je jako zgeneralizowane zaburzenie kontroli impulsu. Opisana przez 

autorkę kobieta zaniedbywała swoją rodzinę, ponieważ zaabsorbowana była korzysta-

niem z Internetu, a w szczególności wirtualnymi pokojami rozmów (ang. chat rooms). 

Inne badania z podobnego okresu wskazywały, że najbardziej uzależniające jest nie 

tyle korzystanie z Internetu, ile z umożliwianych przez niego interaktywnych aplikacji: 

kontakty społeczne i gry wieloosobowe typu Dungeons [3, 4]. Young wskazała na duże 

podobieństwo uzależnienia od Internetu i patologicznego hazardu, a znaczącą różnicą 

w stosunku do tradycyjnych uzależnień było to, że patologiczne korzystanie z Internetu 

nie wiązało się z zażywaniem toksycznych substancji [2]. Poza interaktywnością Inter-

netu, innym potencjalnie uzależniającym czynnikiem było podekscytowanie związane 

z podejmowaną aktywnością, które jest charakterystyczne dla gier wideo [5] i hazardu 

[6]. Young [2] zaproponowała następujące kryteria diagnostyczne uzależnienia od 

Internetu: zaabsorbowanie korzystaniem z Internetu (1), zwiększenie czasu korzystania 

w celu osiągnięcia satysfakcji (2), nieudane próby przerwania lub ograniczenia (3), zmiana 

nastroju podczas prób ograniczenia (4), dłuższe niż zaplanowane korzystanie (5), nara-

żenie utraty ważnych relacji, pracy, edukacji lub możliwości kariery (6), kłamanie rodzinie, 

terapeutom i innym osobom w celu ukrycia zaangażowania w Internet (7), ucieczka od 

problemów lub próba poprawy dysforycznego nastroju (poczucia bezradności, winy 

czy lęku, depresji). 

Na uzależnienie od technologii zwracał uwagę również Griffiths [7]. Podkreślał on 

znaczenie interakcji człowiek–maszyna, która jest wzmacniana przez cechy aplikacji wy-

wołujące uzależniające tendencje. Beard [8] zaproponował, by uzależnienie od Inter-

netu zostało zaklasyfikowane jako uzależnienie behawioralne spełniające kryteria pato-

logicznego hazardu. W 2013 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) 

uwzględniło internetowe zaburzenie grania (ang. Internet gaming disorder, IGD) 

w seksji III kryteriów badawczych DSM-5. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO) w roku 2018 zamieściła zaburzenie grania na liście zaburzeń używania 

substancji i uzależnień w wersji beta ICD-11. 

Media społecznościowe i gry spełniają podobne kryteria uzależnień. Jak wskazała 

Young [1], są one interaktywne i wywołują ekscytację. Obserwację przymusu korzy-

stania z mediów społecznościowych zaobserwowali Griffiths [9] i Starcevic [10]. 

Warto pamiętać, że współczesne media społecznościowe są nieco innym fenomenem 

niż te sprzed 20 lat. O ile obecnie mamy do czynienia z narzędziami Web 2.0, gdzie 
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treść generowana jest przez użytkowników (blogi i wideoblogi, publikacje w serwisach 

społecznościowych), o tyle wcześniej media społecznościowe ograniczały się głównie 

do mniej lub bardziej otwartych forów dyskusyjnych i pokojów rozmów w czasie rze-

czywistym (wykorzystujących niekiedy także kanały audio i wideo, np. aplikacja ICQ). 

Podobna ewolucja dotyczy gier. Pierwsze wieloosobowe gry wideo miały postać 

tekstową (w latach 80., zanim Internet stał się dostępny dla wszystkich, korzystano 

z niego głównie w sieciach uniwersyteckich). Były one swobodną przeróbką gier 

stolikowych, gdzie miejsca przy stoliku zastępowano dostępem do sieci. Zarówno 

w grach, jak i aplikacjach umożliwiających kontakty społeczne istotna była interaktyw-

ność i kontakt z drugim człowiekiem. Współczesne możliwości technologiczne wyko-

rzystują te czynniki w dużo większym stopniu. W obu wypadkach mamy do czynienia 

ze wzmacnianiem interaktywnych zachowań (punkty, polubienia, udostępnienia, poziomy, 

rankingi). Warto zauważyć, że większość skal diagnozujących uzależnienie od Inter-

netu opierała się na kryteriach patologicznego hazardu i używania substancji [11]. 

Celem artykułu, jest wykazanie, że współczesne uzależnienia od mediów społecznościo-

wych i gier jakościowo różnią się od innych uzależnień behawioralnych (np. uzależ-

nienia od seksu, opalania się czy zakupów) i w znacznie większym zakresie podobne 

są do klasycznych uzależnień. 

2. Uzależnienie od gier i mediów społecznościowych a uzależnienie 

od substancji 

Zdaniem Griffithsa [12, 13] różne rodzaje uzależnień behawioralnych posiadają 

cechy wspólne. Cechy te charakteryzują również inne typy uzależnień (od substancji 

czy związane z zaburzeniem kontroli impulsu). Należą do nich: dominacja (aktywność 

staje się najważniejsza w życiu człowieka i dominuje jego myślenie, uczucia i zacho-

wania), zmiana nastroju (wywołanie podekscytowania lub odprężenia), tolerancja (coraz 

większe dawki są potrzebne, by uzyskać podobny efekt), objawy abstynencyjne (nie-

przyjemny stan, gdy aktywności nie można podjąć lub została przerwana), konflikt 

(interpersonalny lub intrapsychiczny) i nawroty (powrót do aktywności po jej zaprze-

staniu, problemy z kontrolą). Mimo że uzależnienie od gier lub mediów społeczno-

ściowych nie figuruje w ostatecznej wersji w klasyfikacjach ICD i DSM, spełnia kryteria 

już uznanych uzależnień [14]. Ponadto badania nad neuroobrazowaniem pokazują, że 

te same obszary mózgu są aktywne w przypadku uzależnień od substancji i tych, które 

spełniają kryteria uzależnienia od Internetu: kora oczodołowo-czołowa, grzbietowo- 

-boczna kora przedczołowa, przedni zakręt obręczy i tylny zakręt obręczy [15]. Obszary 

te regulują przetwarzanie nagrody, motywację, pamięć i kontrolę poznawczą. Co prawda 

zaobserwowano pewne różnice w aktywności mózgu alkoholika i patologicznego 

gracza [16, 17], jednak podobieństwa są na tyle istotne, że zarówno uzależnienia od 

substancji, jak i uzależnienia internetowe można potraktować jako wspólną kategorię 

zaburzeń. Dodatkowo te same molekularne ścieżki (np. dopaminergiczne) działają 

w przypadku uzależnień od substancji i uzależnień internetowych [15]. 

3. Rola dopaminy 

W warunkach naturalnych dopamina wydzielana jest, gdy jednostka spodziewa się, 

że jej działania przyniosą nagrodę (np. pożywienie, seks). Niski poziom dopaminy wy-

wołuje awersję [18]. Aktywność neuronów dopaminowych pełni funkcję motywacyjną 
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rozumianą w kategoriach oczekiwania nagrody. Gdy nagroda jest większa niż spodzie-

wana, aktywność neuronów dopaminowych wzrasta, co ostatecznie prowadzi do wzrostu 

motywacji do osiągnięcia nagrody [19]. Duże znaczenie ma tu poczucie niepewności. 

Fiorillo, Tobler i Schultz [20] zaobserwowali, że aktywność neuronów dopaminowych 

zmieniała się wraz ze zmianą prawdopodobieństwa otrzymania nagrody, przy czym 

najwyższa była wtedy, gdy prawdopodobieństwo sukcesu wynosiło 0,5 (1 oznacza 

całkowitą pewność, 0 całkowitą nieprzewidywalność). Znaną obserwacją jest to, że 

kokaina hamuje wychwyt zwrotny dopaminy [21], przez co poziom dopaminy w mózgu 

jednostki jest podwyższony. Podobne skutki wywołuje aktywność hazardowa [20]. Jako 

ciekawostkę można przytoczyć fakt, że wyższy poziom dopaminy może spowodować 

pojawienie się zaburzeń kontroli impulsu, np. patologicznego hazardu [22]. Pacjentki 

z syndromem niespokojnych nóg leczone za pomocą leków z grupy agonistów dopa-

miny wykazywały wyższą motywację apetytywną – wyższy poziom dopaminy obniżał 

ocenę negatywnych konsekwencji ryzykownych zachowań. Postawiona została hipoteza, 

że sama niepewność nagrody może mieć właściwości nagradzające i wzmacniać za-

chowania dzięki podwyższeniu poziomu dopaminy [20]. Zarówno zwierzęta preferują 

zmienny, „hazardowy”, rozkład wzmocnień (w porównaniu ze stałym, nielosowym 

rozkładem) [23], jak i ludzie. Dzieci postawione przed wyborem otrzymania 1 punktu 

lub losowania w zakresie 0-2, skłaniały się częściej ku drugiej opcji [24].  

W przypadku uzależnienia od gier i mediów społecznościowych również mamy do 

czynienia z podwyższeniem poziomu dopaminy. U graczy dopamina wydzielana jest 

w sposób naturalny [25], zaobserwowano także fizjologiczne podobieństwo między 

działaniem narkotyku typu ecstasy a wpływem gier [26]. Wzmożona wrażliwość 

mezolimbicznego systemu nagrody na potencjalne i pozytywne nagrody powodowała 

wybór bardziej ryzykownych opcji u osób z tendencją do uzależnienia od gier inter-

netowych [27]. Media społecznościowe dostarczają podobnych nagród, jakie otrzy-

mują gracze, dzięki pętli sprzężenia zwrotnego [28]. Losowo dostarczane nagrody 

(zmienne odstępy) zwiększają poziom aktywności użytkownika i motywują go do 

sprawdzania na telefonie powiadomień, komentarzy czy polubień. Brak pozytywnej 

informacji zwrotnej w mediach społecznościowych skutkowałby tym samym, co  ciągłe 

porażki w grze wideo czy brak sukcesów w grach hazardowych: jednostka zrezygno-

wałaby z działań. Człowiek uzależniony zamknięty jest w pętli sprzężenia zwrotnego, 

ponieważ istnieje pewna równowaga pomiędzy oczekiwanymi skutkami. Jeden atrak-

cyjny łup zebrany po zabiciu 100 potworów może wystarczać, by gracz zdecydował się 

zabić kolejnych 200. Z kolei jeden komentarz przeczytany po kilku godzinach oczeki-

wania może spowodować, że użytkownik Facebooka będzie sprawdzał konto co 

kilkanaście minut przez cały kolejny dzień. 

Nagrody dostarczane przez aplikacje internetowe mają podobne działanie, jak 

kokaina, amfetamina czy hazard: podnoszą poziom dopaminy. O ile w przypadku sub-

stancji wiąże się to z jej bezpośrednim działaniem, o tyle w przypadku patologicznego 

korzystania z Internetu i patologicznego hazardu mamy do czynienia ze stanem nie-

pewności, który zwiększa poziom dopaminy w sposób naturalny.  
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4. Uzależnienie od gier i mediów społecznościowych a uzależnienie 
od kokainy i hazardu – różnice 

Jak zostało wskazane we wcześniejszej części artykułu, uzależnienie od kokainy, 
patologiczny hazard oraz uzależnienia internetowe wiążą się z podwyższonym pozio-
mem dopaminy. Różnice pomiędzy wyżej wymienionymi problemami łączą się z od-
miennymi sposobami, w jaki dopamina jest generowana. Kokaina hamuje wychwyt 
zwrotny dopaminy [21], więc jej działanie jest bezpośrednie. W przypadku hazardu 
i uzależnień internetowych mamy do czynienia z działaniem pośrednim. Wyższy po-
ziom dopaminy związany jest z oczekiwaniem nagrody. O ile jednak w przypadku pato-
logicznego hazardu nagroda jest materialna, o tyle gratyfikacje związane z korzysta-
niem z Internetu są możliwe wyłącznie w kontekście oceny innych osób. Wartość tych 
drugich wynika z pewnej umowy będącej podstawą reguł proponowanych przez inter-
netowe aplikacje. 

Media społecznościowe dostarczają narzędzi umożliwiających zyskanie uznania 
i uwagi (użytkownicy aktywni) oraz – być może również – informacji i poczucia kon-
troli (użytkownicy pasywni). Użytkowanie aktywne wiąże się z interakcją z innymi 
osobami (np. udostępnianie zdjęć, wyrażanie opinii, komentowanie), natomiast pasywne 
z przeglądaniem treści zamieszczanych przez innych [29]. Xie i Karan [30] zaobser-
wowali, że aktualizowanie statusu oraz udostępnianie zdjęć i nagrań wideo było silnym 
predyktorem uzależnienia od Facebooka, zaś dodawanie polubień i komentowanie nie 
było z nim związane. Ciekawą obserwacją jest z kolei to, że bierne użytkowanie Face-
booka prowadziło do obniżenia dobrostanu emocjonalnego ze względu na wzbudzenie 
uczucia zazdrości [29]. Ludzie mają tendencję do przedstawiania się w korzystny sposób, 
podkreślania swoich sukcesów oraz ukrywania wad i niepowodzeń. Pseudoafiliacja 
możliwa jest dzięki zamieszczaniu nowych treści z jednej strony i dostarczaniu informacji 
zwrotnych przez komentowanie i dodawanie polubień z drugiej, gwarantuje interakcję 
pomiędzy osobami, które nigdy nie spotkałyby się poza Internetem. Należy zwrócić 
uwagę, że to nie sama publikowana i konsumowana treść stanowi czynnik potencjal-
nego uzależnienia, ale reguły umowy społecznej pozwalające w sposób skwantyfiko-
wany określić status medialny danej osoby (np. liczba przyjaciół, polubień czy pobrań). 
Właśnie oczekiwanie nagrody, zaabsorbowanie informacją zwrotną, niepewność, czy 
i kiedy się ona pojawi, powoduje podwyższenie poziomu dopaminy. 

Problem nagród jest jeszcze wyraźniej obserwowalny w grach. Podstawowymi ele-
mentami gry są punkty, poziomy, odznaki czy rankingi. W wielu wypadkach gracze 
podejmują długotrwałe, żmudne działania, by osiągnąć wymarzony cel (wyższy poziom, 
upragniony ekwipunek) [31]. O ile w przypadku mediów społecznościowych informa-
cja zwrotna ma swoje źródło w aktywności innych osób, o tyle gry nagradzają graczy 
za ich własną aktywność. W obu obszarach nagrody są możliwe jednak wyłącznie 
w kontekście oceny innych osób. 

Można by opisać wyżej wymienione różnice na podstawie eksperymentu myślowego 
z odciętą od świata, bezludną wyspą. Jak zachowałby się na niej kokainista, hazar-
dzista, uzależniony użytkownik Facebooka i patologiczny gracz? Kokainista z dostępem 
do kokainy nadal by się odurzał, hazardzista ryzykowałby, gdyby zdobyte nagrody miały 
materialną wartość w otaczającym środowisku. Natomiast udostępnianie treści na dysku 
odciętego od świata komputera nie miałoby żadnego sensu. Podobnie gra, w której nie 
można spotkać drugiego człowieka, stałaby się znacząco mniej atrakcyjna2. 

 
2 Należy zauważyć jednak, że gry jednoosobowe również mogą podnosić poziom dopaminy. 
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5. Rozkłady wzmocnień 

W przypadku obu omawianych uzależnień internetowych poziom dopaminy wzrasta 

ze względu na oczekiwanie nagrody. Jak zostało wskazane we wcześniejszej części 

tego artykułu, najwyższa aktywność neuronów dopaminowych jest wtedy, gdy prawdo-

podobieństwo sukcesu wynosi 0,5 [20]. Zatem gwarantem uzależniającego projektu 

aplikacji internetowej jest dostarczanie nagród w sposób losowy. Z punktu widzenia 

poziomu dopaminy najatrakcyjniejsze są rozkłady losowe – zmienne proporcje lub 

zmienne odstępy czasowe. 

Gdyby gracz miał prawie całkowitą pewność, że każdy zabity przez niego potwór 

przyniesie atrakcyjne trofeum, i gdyby jego starania nie wiązały się z żadnym ry-

zykiem niepowodzenia, gra stałaby się nieinteresująca. Analogicznie, gdyby gracz miał 

poczucie, że jego wysiłki raczej nie doprowadzą do sukcesu, gra stałaby się stresująca 

i frustrująca. Gry online dostarczają nagród opartych na głównie na zmiennych propor-

cjach: im więcej zabitych potworów, pokonanych przeciwników, zebranych surowców, 

tym wyższy awans i większe gratyfikacje. Jednak większość działań wiąże się z na-

dzieją na ponadstandardowe nagrody (np. legendarną broń), a sukces często jest nie-

pewny (przeciwnik może być lepszy). Oczywiście nawet „ciułanie” punktów, męczące 

robienie stałych postępów podnosi poziom dopaminy, jednakże w znacznie mniejszym 

stopniu niż wtedy, gdy gracz jest podekscytowany. Warto zauważyć, że ślepe powie-

lanie mechanizmów gier w kontekstach niezwiązanych z grami (gamifikacja [32]) 

może prowadzić do uzależnienia. Przykładowo elementy gamifikujące mogą wytwarzać 

poczucie przepływu zwiększające ryzyko uzależnienia [33]. 

Wzmocnienia w mediach społecznościowych dostarczane są w oparciu o zmienne 

odstępy czasowe. Ciągłe sprawdzanie własnego profilu nie spowoduje, że pojawi się 

nowe polubienie. Ale gdyby w ciągu miesiąca nie było żadnej informacji zwrotnej od 

innych użytkowników, media społecznościowe pozostałyby atrakcyjne tylko ze względu 

na swą informacyjną wartość. Podobnie gdyby publikujący miał bardzo dużą pew-

ność, kiedy i jakiego rozmiaru będzie odzew w ciągu najbliższego tygodnia, nie byłby 

zainteresowany nieustannym sprawdzaniem statusu. 

Ryzyko uzależnienia w kontekście gier i mediów społecznościowych wiąże się dodat-

kowo z pułapką psychologiczną [34]. Oznacza ona ponoszenie kolejnych nakładów 

w nadziei osiągnięcia określonego celu. Zainwestowane środki (np. czas, pieniądze) skła-

niają jednostkę do nierezygnowania, mimo że dalsze nakłady niekoniecznie przyniosą 

sukces (np. reperowanie starego samochodu, pozostawanie w niesatysfakcjonującym 

związku). Dopóki ludzie mają nadzieję, dopóty będą się starać, często intensyfikując 

własną aktywność. Gracz poświęci grze więcej czasu, a użytkownik Facebooka opubli-

kuje jeszcze bardziej intymne czy szokujące materiały. 

6. Uzależnienie od gier i mediów społecznościowych w świetle uzależnień 

od czynności 

Uzależnienie od gier i mediów społecznościowych należy odróżnić od innych uza-

leżnień behawioralnych, mimo że w przypadku tych pierwszych czynnik uzależniający 

wiąże się z zachowaniem, a nie z użyciem substancji. Walther [35] opublikował bardzo 

krytyczny artykuł na temat potencjalnego uzależnienia od Internetu, którego diagnozę 

sprowadził do absurdu. Bazując na kryteriach zaproponowanych przez Griffithsa [12, 

13], postulował, by – obok uzależnienia od Internetu – uznać także uzależnienie od ko-
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munikacji (od mówienia). Celem publikacji Walthera było wskazanie, że opieranie się 

na kryteriach uzależnień od substancji jest błędne i może prowadzić do ocenienia jako 

patologiczne wielu niezaburzonych zachowań. Podkreślił, że po pierwsze we wcze-

śniejszych analizach nie brano pod uwagę natury aktywności, a jedynie jej rozmiar. Po 

drugie, oparcie się na symptomatologii nieporównywalnych zachowań w definiowaniu 

zachowania jako zaburzonego jest prawdopodobnie wprowadzające w błąd. Po trzecie, 

opisane przez Griffithsa [12] procedury skalowania i pomiaru były słabsze niż te 

zaproponowane do diagnozy uzależnienia od komunikacji. 

Porównanie przez Walthera uzależnienia od Internetu i uzależnienia od komunikacji 

było celne, ponieważ to pierwsze było traktowane jako uzależnienie od wykonywania 

określonych czynności. W świetle argumentacji przedstawionej w tym artykule zacho-

wania związane z korzystaniem z gier online lub mediów społecznościowych mogą 

uzależniać nie dlatego, że absorbują uwagę czy wywołują objawy abstynencyjne, ale 

dlatego, że osoba spragniona jest wzmocnień, które są dostarczane dzięki określonym 

mechanizmom wykorzystywanym przez internetowe aplikacje. Można by uznać, że 

przeglądanie Facebooka, konwersowanie w pokojach rozmów czy granie online nie są 

uzależniające, jeśli użytkownik nie odczuwa ciągłego dreszczyku podniecenia podczas 

sprawdzania statusu własnego profilu lub kreślenia planów pokonywania kolejnych 

przeszkód w grze. A nawet jeśli osoba takiego stanu doświadcza, niekoniecznie musi być 

uzależniona. Wtedy bowiem mają zastosowanie kryteria proponowane przez Griffithsa. 

Uzależnienie od mediów społecznościowych nie jest uzależnieniem od kontaktów 

społecznych umożliwianych przez nie, ale od nagród/wzmocnień przez nie dostarcza-

nych. Z kolei uzależnienie od gier nie jest uzależnieniem od zdobycia nagrody, ale ich 

zdobywania. Media społecznościowe pozbawione narzędzi dodawania polubień, zdo-

bywania przyjaciół czy udostępniania byłyby znacznie mniej uzależniające. Podobnie 

gry ogołocone z bogatego systemu nagród losowych i ścieżek rozwoju stałyby się 

podobne do zwykłych gierek offline. 

W tym kontekście opisane w tym artykule uzależnienia internetowe znacząco różnią 

się od takich patologii, jak uzależnienie od seksu/pornografii czy zakupów. W dwóch 

ostatnich przypadkach nagrody nie są niematerialne, a ich mechanizm wiąże się raczej 

z problemami kontroli impulsu. Użytkownicy mediów społecznościowych i gracze nie 

są impulsywni, ale pod wpływem świadomego wyboru (kierowanego np. ciekawością) 

decydują się podjąć określone działania. Zupełnie innym zjawiskiem jest z kolei 

potencjalne uzależnienie od oglądania telewizji, prowadzenia rozmów przez Internet 

lub wykonywania ćwiczeń fizycznych. W tych przypadkach nie ma uzależnienia od 

(losowych) nagród. 

7. Kompulsja 

Charakterystycznym objawem uzależnień internetowych może być kompulsja. 

Zachowania kompulsyjne redukują lęk krótkoterminowo. Jednostka wpada w przymus 

ciągłego wykonywania czynności: sprawdzania, kontrolowania czy szukania pocieszenia 

[36]. Wzajemna zależność pomiędzy wzmocnieniem pozytywnym i negatywnym (re-

dukcją objawów abstynencyjnych) jest przyczyną kompulsywnego poszukiwania i zaży-

wania substancji [37]. Można postawić hipotezę, że podobne zjawisko występuje w kon-

tekście uzależnień internetowych. W tym wypadku odnosiłoby się to do angażowania 

się w podejmowanie działań. Proces ten jest modulowany poprzez kilka czynników: 
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dostępność, czas korzystania czy stres [37]. Wiąże się to z problemami z podejmowa-

niem decyzji. U osoby uzależnionej proces podejmowania decyzji opartej na wartości 

nie jest nieaktywny, ale jego priorytetem jest otrzymanie substancji jako nagrody. 

W tym wypadku istotny czynnikiem jest jej poznawcza ocena – substancja może być 

„chciana”, ale niekoniecznie „lubiana” [38, 39] Wyjaśnia to chęć radzenia sobie 

z uzależnieniem, np. wspomniane przez Young [2] nieudane próby jego przerwania lub 

ograniczenia. 

6. Podsumowanie 

Uzależnienie od mediów społecznościowych i gier wydaje się różnić od innych 

proponowanych przez literaturę przedmiotu uzależnień behawioralnych. Mechanizm 

ich powstawania nie jest związany z problemami związanymi z kontrolą impulsu. Nie 

wynika również bezpośrednio z przywiązania do danej czynności, ale raczej do nagród 

przez tę czynność dostarczanych. Opisane w tym artykule uzależnienia internetowe 

można określić mianem uzależnień od nagrody. Są one czymś odmiennym niż uzależ-

nienia od substancji, zaburzenia kontroli impulsu lub przymus wykonywania pewnych 

działań (np. oglądania telewizji). 

Przyszłe badania mogłyby się skoncentrować na wskazaniu czynników sprzyjają-

cych powstawaniu uzależnień internetowych. Szczególną uwagę warto zwrócić na me-

chanizmy psychologiczne leżące u podstaw uzależnień, takie jak stres [38] czy radzenie 

sobie z problemami [39, 40]. Warto także zbadać, jak poziom innych neuroprzekaźników 

(np. oksytocyna) związany jest z uzależnieniem od Internetu [41], w szczególności od 

mediów społecznościowych. Dostępne publikacje w tym zakresie są szczątkowe. Dodat-

kowo, szerszych analiz warty jest sam mechanizm podejmowania decyzji u osób 

z uzależnieniami internetowymi i jego znaczenie dla kształtowania się kompulsji [42]. 
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Uzależnienie od mediów społecznościowych i gier online – kontekst społeczny 

i rola mechanizmów biologicznych 

Streszczenie  

Celem artykułu jest analiza uzależnienia od mediów społecznościowych oraz gier online w kontekście 

innych uzależnień, w szczególności uzależnienia od kokainy i hazardu. Zwracana jest uwaga na mecha-

nizmy biologiczne leżące u podstaw procesu uzależniania się: rolę dopaminy. W warunkach naturalnych 

wydzielana jest ona podczas zachowań związanych z konsumpcją, tuż przed przyjęciem pokarmu lub pod-
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jęciem aktywności seksualnej. Informuje o zbliżającej się nagrodzie i motywuje do działania. Podobną 

funkcję na poziomie biologicznym spełnia kokaina, z kolei uzależnienie od hazardu opiera się na niepew-

ności otrzymania nagrody. W przypadku uzależnienia od mediów społecznościowych oraz gier online nagrody 

nie wiążą się z materialną, fizycznie istniejącą gratyfikacją, ale pewną umowną, społecznie uznaną warto-

ścią. Uzależnienie od mediów społecznościowych nie jest uzależnieniem od kontaktów społecznych, 

a główną cechę uzależnienia od gier online stanowi zdobywanie nagród, a nie zabawa. Opisane w artykule 

uzależnienia internetowe można określić mianem uzależnień od nagrody. 

Słowa kluczowe: uzależnienie od mediów społecznościowych, uzależnienie od gier online, dopamina, 

niepewność, uzależnienie od nagrody 

Social media and online gaming addiction - the social context and the role 

of biological mechanisms 

Abstract  

The aim of this article is to analyse social media and online gaming addiction in the context of other 

addictions, in particular cocaine and gambling addiction. Attention is paid to the biological mechanisms 

underlying the process of addiction: the role of dopamine. Under natural conditions, it is secreted during 

consumption-related behaviour, just before taking food or engaging in a sexual activity. It informs about 

the upcoming reward and motivates to action. Cocaine performs a similar function at the biological level, 

while gambling addiction is based on a reward uncertainty. In the case of social media and online gaming 

addiction, rewards are not related to material, physically existing gratifications, but to some socially 

recognized and accepted value. Social media addiction is not an addiction to social contacts and the main 

feature of online gaming addiction is gaining rewards, not playing. Internet addictions analysed in this 

article can be described as reward addictions.  

Keywords: social media addiction, online gaming addiction, dopamine, uncertainty, reward addiction 
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Mateusz W. Wylaź1, Dawid Pajor2, Natalia Pajor3 

Medykalizacja i inne procesy społeczne źródłem 

uzależnień od subiektywnego „ulepszania” ciała 

1. Wprowadzenie – plastyczność ciała i jego podatność na zmiany 

globalnym problemem 

Wzorce piękna i standardy urody ulegają ciągłej zmianie. Francuski socjolog i filozof 

sztuki Jean Baudrillard wyraził opinię, zgodnie z którą w dzisiejszym świecie piękne 

ciało jest nakazem i kapitałem, stanowiącym wartość użytkową i wartość wymienną [1]. 

Z drugiej strony niemiecki filozof i socjolog George Simmel już w XIX w. zauważył, 

że moda może być sposobem na wyrażenie indywidualności, jednakże cechuje się ona 

naśladowaniem pewnych narzuconych wzorców, wynikających z chęci przynależności 

do określonej grupy społecznej [2]. Dodatkowo, uzupełniające te opinie są słowa pisarki 

Gabrieli Gargaś Z naszym wizerunkiem odżywa nasze psyche. Przybliżone opinie sta-

wiają urodę, wizerunek i wygląd na piedestale współczesnych czasów, dodatkowo wpływ 

coraz bardziej powszechnego zjawiska medykalizacji oraz ewolucja sposobu postrze-

gania medycyny z restitutio ad integrum (łac. przywrócenie do stanu pierwotnego) do 

tranformatio ad optimum (łac. przemiana ku lepszemu), stwarza niebezpieczeństwo 

pojawienia się nowych uzależnień, m.in. uzależnienia od subiektywnego poprawiania 

własnego wyglądu z zastosowaniem operacji plastycznych [3, 4, s. 11].  

Plastyczność ciała i jego podatność na zmiany z wykorzystaniem nowych techno-

logii w medycynie zwiastują ryzyko zwiększenia rangi tego problemu w społeczeństwie. 

W związku z tym autorzy postawili sobie za cel przeanalizowanie literatury i statystyk 

dotyczących operacji plastycznych i tym samym weryfikację hipotezy stwierdzającej 

występowanie uzależnień od operacji plastycznych na skalę globalną, a także określe-

nie przyczyn jego powstania.  

2. Spojrzenie medyczne na zjawiska do tej pory tolerowanej inności, 

czyli medykalizacja 

Medykalizacja to proces, w którym medycyna wkracza w codzienne, niemedyczne 
życie codzienne, czyniąc je tym samym medycznym, traktując i definiując różne stany, 
zachowania, atrybuty i wygląd jako normę albo brak normy, czyli jako zdrowie lub 
chorobę [5, s. 34-36]. Jest to nowe i globalne zjawisko, przybierające na sile w XX 
i XXI w. [5, s. 43]. W Polsce jest to nowy trend wymagający większego nakładu badań, 
podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wykazywany jest aktualnie wysoki poziom 
medykalizacji społeczeństwa [5, s. 52-54]. Według francuskiego filozofa i socjologa 
Michela Foucaulta proces medykalizacji dotknął również służby zdrowia, co 
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równocześnie przełożyło się na objęcie opieką osób zdrowych [6]. Normy kulturowo- 
-społeczne, które wywierają wpływ na zachowania społeczne, oddziałują na ciało, czyniąc 
je obiektem racjonalizacji [7]. W związku z tym ciało z określonym wyglądem i pro-
porcjami narzuconymi przez społeczeństwo może uzyskać jego aprobatę, przez co osoba 
w wymiarze globalnym staje się i uznaje się racjonalną [7]. Amnon J. Suiss zauważa, 
że ciało jest miękkie i plastyczne, przez co jest idealnym gruntem do rozwoju i upo-
wszechnienia medykalizacji [8]. Zdolność do fizycznego zarządzania ciałem i jego 
kontrola społeczna od „nieidealności” aż do uzyskania „zestandaryzowanego” modelu 
wizerunku stała się współcześnie możliwa poprzez zabiegi i operacje chirurgii pla-
stycznej [9].  

Virginia L. Blum profesor Uniwersytetu w stanie Kentucky przekonuje, że analiz-
owane zjawisko z wykorzystaniem chirurgii plastycznej definiuje estetyczne kryterium 
urody i narzuca kierunek dla określania piękna ciała [10]. Rozwój chirurgii plastycznej 
jest zbieżny w czasie z rozpowszechnianiem się medykalizacji, można domniemać, że 
uczynienie sfery społecznej, wyglądu, codziennego życia domeną medycyny daje 
uprawnienia do wykorzystywania zdobytej wiedzy medycznej do modyfikacji tego, co 
dotychczas stanowiło powszechnie akceptowaną normę [11]. 

3. Od restitutio ad integrum do transformatio ad optimum 

W zrozumieniu pojęć i idei niezbędne jest przeanalizowanie nurtów społecznych 
i postaw zakorzenionych w starożytnej Grecji, umożliwi to wydobycie wiedzy od „ojców 
medycyny”, już z samych początków jej kształtowania się, w tym przypadku od Hipo-

kratesa (460-377 r. p.n.e.) [12]. Był on pomysłodawcą teorii humoralnej, zgodnie 

z którą ciało składało się z czterech humorów: krwi, żółci, śluzu (flegmy) i czarnej żółci, 
a jakiekolwiek zaburzenia proporcji tych humorów wywoływały chorobę [13]. Medyk 
poprzez naśladowanie natury miał uwolnić chorego od tej dysharmonii związanej 
z dysproporcją stosunków płynów ustrojowych, a wszystkie jego działania miały do-
prowadzić do przywrócenia równowagi w organizmie [14]. Należy jednak dodać, że 
lekarz nie miał przyzwolenia do wykonywania czynności wykraczających poza przy-
wrócenie równowagi humorów i odbiegających od naśladowania natury, wiązało się to 
również z określeniem, jakie zostało nadane lekarzowi w antyku, gdyż posługiwał on 
nazwą minister naturae [15]. Epokę Hipokratesa i kolejne stulecia medycyny określa 
się mianem restitutio ad integrum, ponieważ za cel leczenia obierano przywracanie do 
pierwotnego stanu równowagi [4, s. 11]. Przedstawione podejście do lecznictwa cecho-
wało się wyłącznością w medycynie aż do końca średniowiecza. 

Od kilku lat narasta w medycynie nowy trend. Już nie tylko przywracanie do 
równowagi jest domeną medyka, ale ulepszanie – transformatio ad optimum [4, s. 97]. 
W XX i XXI w. lekarz nie pozostaje jedynie minister naturae, a wyjście z wcześniej 
pełnionej roli, przekształca się w nadzorowanie i prowadzenie przemiany pacjenta ku 
lepszemu, poprzez subiektywne udoskonalanie jego natury i wyglądu, przy użyciu far-
makologii i chirurgii, z uwzględnieniem operacji plastycznych [16]. 

Rozpowszechnienie zjawiska medykalizacji i usytuowanie postawy transformatio 
ad optimum przygotowało podłoże socjologiczno-psychologiczne nadające się idealnie 
pod realny grunt do zaistnienia w medycynie i zapoczątkowania na globalną skalę ope-
racji plastycznych. Przeanalizowane aspekty zapewniają o tym, że ogromną rolę w opera-
cjach plastycznych gra subiektywizm, emocje i preferencje pacjenta, lekarza oraz całego 
społeczeństwa jako podmiotu narzucającego obowiązujące trendy. 
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4. Operacja na samym sobie, czyli początki chirurgii plastycznej 

Pierwsze opisy chirurgii plastycznej datuje się już na I i II wieku, jednakże były one 

prostymi technikami wykazującymi małą inwazyjność, w dodatku dotyczyły głównie 

okulistyki [17, s. 4-29]. Już we wczesnych epokach na egipskich papirusach znajdo-

wały się zapisy o wykorzystaniu płata skóry z górnej kończyny, celem zabezpieczenia 

powierzchni na twarzy po usunięciu części ciała, takiej jak nos, usta czy uszy [18]. 

Heinrich von Pfalzpaint (około 1415-1465), wojskowy lekarz, opisał w swoim traktacie 

o leczeniu ran zabieg rekonstrukcji nosa [19]. Wykorzystał do tego płat skóry z ra-

mienia, który następnie przyszył do ubytku nosa i ukształtował z niego szypułę i skrzy-

dełka [19]. Jednakże większość technik operacyjnych w tamtych czasach kończyła się 

zakażeniem i wykazywała minimalną skuteczność. John Peter Mettauer (1787-1875) 

był pierwszym amerykańskim chirurgiem plastycznym, w 1807 roku rozpoczął studia me-

dyczne na Uniwersytecie w Pensylwanii, według kronik był odważnym, oryginalnym 

i zaradnym lekarzem, który przyciągał pacjentów z wielu części Stanów Zjednoczonych 

[20]. Przeprowadził kilkaset operacji, był znany m.in. z operacji zaćmy, dodatkowo 

wykonał jedną z pierwszych operacji plastycznych w czasach nowożytnych, na uwagę 

zasługuje fakt, że przeprowadził ją na samym sobie w 1827 roku. W kolejnych latach 

zaczęto wykonywać operacje niegojących się ran, przeszczepy skóry i kości, 

rekonstrukcje nosa i ust, operacje narządów płciowych i zabiegi dotyczące chirurgii 

piersi [17, s. 40, 80, 122, 142, 168]. 

Faktem jest, że specjalność chirurgii plastycznej jest fenomenem współczesności, 

jednakże dla jej rozwoju bardzo istotny był wiek XX, a dokładnie okres I i II wojny 

światowej, gdyż to właśnie wtedy setki tysięcy rannych żołnierzy i weteranów wojen-

nych potrzebowało innowacyjnych metod technik chirurgii plastycznej [21]. 

Pionierem chirurgii plastycznej w Polsce był chirurg i ortopeda dr Antoni Gabry-

szewski, który rozwinął ją na przełomie XIX i XX wieku [22]. Natomiast dr Stanisław 

Michałek-Grodzki otworzył pierwszy w Polsce oddział chirurgii plastycznej w 1951 roku 

w Polanicy-Zdrój, zajmujący się głównie wrodzonymi zniekształceniami oraz nabytymi 

dysfunkcjami związanymi z wyglądem, głównie jako skutek wojny [23]. 

5. Chirurgia plastyczna współcześnie i jej trendy 

Zmiana w chirurgii plastycznej nie dotyka jedynie aspektu zwiększenia zaawanso-

wania wykonywanych technik, ale dotyczy również rodzaju wykonywanych zabiegów 

i operacji, a także scharakteryzowania grupy pacjentów kierujących się do specjalisty. 

W XXI wieku wśród pacjentów podejmujących zabiegi chirurgii plastycznej przeważają 

osoby z obniżoną oceną własnego ciała, perfekcjoniści, pacjenci z nieskoncentrowanymi 

oczekiwaniami, ważne osoby, a także pacjenci chorujący na cielesne zaburzenia 

dysmorficzne (BDD – ang. body dysmorphic disorder) [24]. W porównaniu do XX wieku 

można zauważyć, że są to osoby, które potencjalnie we wcześniejszym okresie roz-

woju chirurgii plastycznej nie mogłyby zostać zakwalifikowane do operacji. W zrozu-

mieniu trendów dotyczących chirurgii plastycznej niezbędne jest przebadanie tej tema-

tyki w mediach społecznościowych, ponieważ są one wszechobecne we współczesnym 

świecie. W badaniu z 2020 roku poddane obserwacji zostały portale społecznościowe, 

takie jak Twitter i Instagram, a analiza dotyczyła #PlasticSurgery (ang. hasztagu operacji 

plastycznych). Według wyników badań temat ten wzbudzał ogromne zainteresowanie, 

a jedne z najbardziej popularnych tweetów stanowiły blisko kilka tysięcy postów dzien-
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nie o tematyce dotyczącej operacji plastycznych, z czego większa część była autorstwa 

chirurgów plastycznych i klinik chirurgii plastycznej [25]. Hasztag #plasticsurgery na 

początku roku 2022 liczył ponad 5,2 milionów postów na Instagramie. Powyższe infor-

macje wskazują na duże zainteresowanie tym tematem w mediach społecznościowych, 

zaś przytoczone dane analizujące posty i tweety zaświadczają, że na kreowanie trendów 

w chirurgii plastycznej duży wpływ mają również sami lekarze.  

Badanie ankietowe przeprowadzone w Korei Południowej w 2015 roku przedstawiło 

wnioski, zgodnie z którymi 38,3% ogółu populacji opowiedziało się za chirurgią pla-

styczną [26]. Najczęstszym źródłem informacji o chirurgii plastycznej był Internet 

(50,0%), a najsilniejszym czynnikiem wpływającym na wybór szpitala lub kliniki były 

opinie znajomych (74,9%). Badania dodatkowo dowiodły, że można określić ideał twarzy, 

reprezentowany przez dane społeczeństwo, różniący się w zależności od płci i poko-

lenia [26]. W związku z tym to właśnie twarz jest najczęstszym obiektem operacji 

plastycznych, pomimo tego, że sama w sobie nie reprezentuje obiektywnie patologii. 

Dodatkowo wśród operacji plastycznych coraz większy udział stanowi pobariatryczna 

chirurgia plastyczna, która obejmuje zestaw przedoperacyjnego planowania i zabiegów 

operacyjnych. Mają one na celu usunięcie nadmiaru skóry, co ma zapewnić pacjentom 

„poczucie normalności” własnego ciała, a przez to przywrócenie utraconej pewności 

siebie i możliwość jego integracji ze społeczeństwem [27]. Jednakże w Stanach Zjedno-

czonych, pomijając operacje plastyki twarzy, jednym z najczęściej wykonywanych 

kosmetycznych zabiegów chirurgicznych jest powiększanie piersi [28]. Współcześnie 

ewoluowało ono wraz z rozwojem technik chirurgicznych i zwiększeniem opcji różnych 

implantów [28]. Upowszechnienie zjawiska medykalizacji i nadejście w medycynie 

ery ulepszeń normy spowodowały, że na przestrzeni lat zakres operacji plastycznych 

uległ zmianie, od korekcji nabytych zniekształceń do poprawy własnego wizerunku. 

6. Chirurgia plastyczna na przestrzeni lat wyrażona w liczbach  

Niemożliwość uzyskania precyzyjnych danych dotyczących częstości wykonywania 

operacji plastycznych w Polsce i Europie spowodowała, że analizie zostały poddane 

dane z Amerykańskich ośrodków naukowych i statystycznych. Zanalizowane zostały 

raporty Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ASAPS, ang. American 

Society for Aesthetic Plastic Surgery) z lat 1997-2020. Całkowita liczba procedur chirurgii 

plastycznej w Stanach Zjednoczonych w 1997 roku wynosiła 2,1 mln, w 2000 roku  

5,7 mln, w 2005 roku 11,43 mln, w 2010 roku 9,33 mln, a w 2015 roku 12,79 mln, 

dodatkowo w 1997 roku wśród procedur niechirurgicznych najczęściej wykonywany 

był peeling chemiczny (22,9%), następnie iniekcje kolagenowe (16,5%), natomiast 

w 2000 roku zastosowanie toksyny botulinowej (19,1%), peeling chemiczny (11%) 

i mikrodermabrazja (10, 36%), a w 2005 roku zastosowanie toksyny botulinowej (28,8%) 

i laserowe usuwanie włosów z zabiegami skórnymi (13,7%), w 2010 roku, w 2015  

i w 2020 roku te same procedury znalazły się w pierwszej trójce [29-34].  

Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Plastycznych (ASPS ang. American Society 
of Plastic Surgeons) porównało dane wykonanych chirurgicznych procedur w chirurgii 
plastycznej w Stanach Zjednoczonych, według których w 2000 roku wykonano 1,9 mln 
operacji, w 2019 roku 2,67 mln, zaś w 2020 roku 2,31 mln. Oznacza to, że odsetek 
wykonywanych operacji porównujący lata 2000 i 2020 wzrósł o 22%, jednakże spadł 
o 14% w odniesieniu do 2019 roku, niemniej jednak należy uwzględnić tutaj sytuację 
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epidemiologiczną i utrudniony dostęp do gabinetów chirurgicznych. Najczęściej wyko-
nywane operacje w 2020 roku to plastyka nosa (352,5 tys.), plastyka powiek (325,1 tys.), 
rhytidektonia, czyli tzw. lifting mający na celu przywrócenie jędrności skórze (234,4 tys.), 
liposukcja (211 tys.) i zwiększenie rozmiaru piersi (193 tys.) [35]. Równocześnie 
raport ASAPS porównujący 1997 i 2015 roku informuje o trzykrotnym wzroście pro-
cedur powiększania rozmiar piersi [35]. Przedstawione dane prezentują informacje, zgodnie 
z którymi w społeczeństwie rośnie liczba wykonywanych zabiegów i operacji chirurgii 
plastycznej, a zdecydowana większość procedur chirurgicznych dotyczy plastyki twarzy. 

7. Uzależnienie i tendencje pacjentów do wykonywania operacji 

plastycznych 

Chirurg plastyczny Mark B. Constantian w swojej książce Childhood Abuse, Body 
Shame, and Addictive Plastic Surgery podkreśla, że skłonności do wykonywania operacji 
plastycznych występują głównie u osób, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie, 
a także zaniedbań i nadużyć rozwojowych [36].  

Pacjenci z opisaną w poprzednim zdaniu sylwetką psychologiczną, prezentują według 
badań obniżoną samoocenę, zaburzenia osobowości, wewnętrzną pustkę i niestabilności, 
co wpływa na decyzję dotyczącą chęci subiektywnej poprawy własnego ciała, a jedną 
z najchętniej wykonywanych operacji przez tych pacjentów jest plastyka nosa [37].  

Kolejny problem dotyczy pacjentów ze stwierdzonymi cielesnymi zaburzeniami 
dysmorficznymi (BDD, ang. Body Dysmorphic Disorder). Częstość występowania BDD 
wśród społeczeństwa wynosi 2%, podczas gdy jego częstotliwość wśród pacjentów 
chirurgii plastycznej jest od 7 do 25% większa [37]. Odmienne badania wskazują na to, 
że BDD występuje u 1% populacji ogólnej, ale zachorowalność ta jest znacznie wyższa 
(6-16 razy) u pacjentów pragnących poddać się zabiegom chirurgii plastycznej [24]. 
Pacjenci z BDD próbują ukryć swoje podświadome pragnienia i żądania zmiany wy-
glądu w wielokrotnych operacjach plastycznych. Według tych samych badań pacjenci 
po dłuższym odstępie czasu od wykonanej operacji nie są usatysfakcjonowani jej rezul-
tatami, oczekując większej transformacji ciała [24]. Doktor Katharine Phillips, ekspertka 
w dziedzinie BDD zauważa w swojej książce The Broken Mirror, że psychopatologia 
u pacjentów z BDD dotyczy łagodnej fiksacji bądź też ciągłej obsesji, z przekonaniem, 
że ich wygląd wpływa zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe [38]. Bardzo rzadko 
taki pacjent jest idealnie przystosowany do poddania się chirurgii plastycznej, a do-
kładniej do zaakceptowania efektów procedur, którym wielokrotnie będzie się podda-
wał, ponieważ problem ten dotyczy psychologii, w związku z czym brak akceptacji 
własnego ciała, będzie ciągle towarzyszył osobom chorującym na cielesne zaburzenia 
dysmorficzne [38]. Już sam Freud w swoich poglądach manifestował tezę przemawiającą 
za tym, że problem obrazowania własnego ciała jest jedną z głównych bolączek współ-
czesności [39]. 

Najwyższy wskaźnik operacji plastycznych dotyczy Stanów Zjednoczonych, Japonii 
i Brazylii; w krajach tych rośnie również obawa przed utrzymaniem „poprawnego” 
i akceptowalnego wizerunku, tzw. selfimage [40]. Badania wykazują, że we wspom-
nianych krajach rośnie problem BDD, anoreksji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych 
i potrzeba standaryzacji ciała z wykorzystaniem zabiegów i operacji chirurgicznych 
[40]. Na tendencyjność do poddawania się operacjom plastycznym wpływa dodatkowo 
aspekt społeczny i zależność danej jednostki od mass mediów [41]. Przejawiająca się 
w mediach „indoktrynacja” wyraża standaryzację populacji, wiarę w technologię, socja-
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lizację estetyczną i poddawanie się skomercjalizowanej biomedycynie [42]. Profesor 
socjologii i antropologii David Le Breton przekonuje, że niestabilność emocjonalna, 
poczucie pustki i obawa przed jej potencjalnym zaistnieniem oraz zaburzenia tożsa-
mości nie zostaną pokonane przez operację plastyczną, wprawdzie przyniesie ona chwi-
lową ulgę, jednakże będzie to tylko czasowe rozwiązanie, wymagające regularnego pod-
dawania się chirurgii plastycznej, która tylko czasowo wypełnia nawracające poczucie 
braku akceptacji własnego ciała [41]. Pacjent z wrodzonym lub nabytym poczuciem 
niedoskonałości swojego ciała, które ciągle będzie mu towarzyszyło, nie zrezygnuje ze 
świadomości deficytu własnego wizerunku, przez co operacja plastyczna nie przyniesie 
oczekiwanego efektu, tym samym faktem okazuje się ryzyko wystąpienia uzależnienia 
od chirurgii estetycznej człowieka [43]. Teza ta jest poparta dowodem, wynikającym 
z raportu Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych. Według ASAPS 
blisko połowa pacjentów oddziałów chirurgii plastycznej, to wcześniejsi pacjenci tych 
oddziałów [29-34]. 

8. Reprezentacja geograficzna liczebności wykonywanych zabiegów 

chirurgii plastycznej 

W krajach takich jak Wenezuela, Argentyna, Brazylia czy Chile operacje plastyczne 
są powszechnie akceptowalne, a co więcej, cieszą się społeczną aprobatą, natomiast 
w niektórych krajach, takich jak Arabia Saudyjska, korzystanie z operacji plastycznych 
jest zakazane, a poddanie się zabiegom medycyny estetycznej jest traktowane jak prze-
stępstwo i manifestacja dewiacji [9]. Najwyższy odsetek operacji plastycznych jest 
notowany w Stany Zjednoczonych, Japonii, Brazylii, Chinach i Korei Południowej, przy 
czym w dwóch ostatnich wymienionych krajach jest zauważalny znaczny wzrost zainte-
resowania tą specjalizacją medycyny w ostatnich latach [40-44]. W Korei Południowej 
narasta obsesja na punkcie chirurgii plastycznej, a u Koreanek bardzo często wykony-
wana jest operacja „podwójnych powiek” [45]. Ta kontrowersyjna i intrygująca proce-
dura, polega na tworzeniu zmarszczki na górnej powiece, przez co małe oczy sprawiają 
wrażenie większych i zaokrąglonych [45]. Zabieg ten jest w Korei Południowej zja-
wiskiem społecznym i kulturowym, jej mieszkańcom towarzyszy zauroczenie chirurgią 
plastyczną, ponieważ są przekonani, że przybliża ona kraj do ideału piękna. Kolejnym 
zabiegiem popularnym w krajach azjatyckich jest plastyka nosa, polegająca na jego 
zwężeniu [46]. Przytoczony aspekt, jest oceniany przez socjologów i antropologów 
jako westernize lub whiten; są to słowa niemające odpowiedników w języku polskim, 
oznaczające próbę ucieczki na zachód, a w analizowanych przykładach ucieczkę od 
własnej kultury i tożsamości, która jest definiowana przez wygląd [46]. Chirurgia 
plastyczna w tym przykładzie patologizuje cechy danej narodowości, ponieważ identy-
fikuje specyficzność wyglądu dla rasy jako cel interwencji chirurgicznej i ma za 
zadanie doprowadzić do przeciętności, zamiast atrakcyjności [46]. 

9. Uzależnienie i wynikające z niego zagrożenia 

Przedstawione dane świadczące o corocznym wzroście wykonywanych operacji 
plastycznych, a dodatkowo, zwiększona popularność dotykająca ten temat na wszyst-
kich kontynentach, zwiastuje potrzebę odpowiedniego i odpowiedzialnego podejścia 
do chirurgii plastycznej, zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Medykalizacja i trak-
towanie pacjenta z perspektywy tranformatio ad optimum dopuszcza współcześnie 
możliwość podjęcia operacji plastycznej bez potrzeby wyodrębnienia patologii w po-
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staci choroby. Prace badawcze udowodniły, że niektóre osoby wykazują zwiększoną 
tendencję do poddawania się zabiegom chirurgii plastycznej, a podłożem do chęci 
plastyki własnego ciała są często zaburzenia psychologiczno-socjologiczne, które nie 
zostaną wyeliminowane przez samą operację. Dodatkowo zauważono, że pacjenci po 
pierwszej operacji plastycznej bardzo często wracają do gabinetów chirurgicznych. 
Osoby uzależnione od operacji plastycznych utrzymują stan satysfakcji i zaspokojenia 
jedynie przez kilkanaście bądź kilkadziesiąt dni od operacji, jednakże jest to chwilowa 
ulga, która przeradza się w pustkę, a ta wymaga przeprowadzenia kolejnej operacji 
plastycznej.  

Pacjent powinien podjąć świadomą i przemyślaną decyzję dotyczącą pierwszej ope-
racji plastycznej, natomiast lekarz musi przebadać pacjenta również pod kątem psycho-
logicznym i na podstawie wyników tego badania zdecydować, który pacjent wymaga 
wcześniejszej konsultacji psychologicznej. Chirurg plastyczny powinien sumiennie 
diagnozować pacjentów, a tych którzy wykazują taką potrzebę, kierować na terapię 
i unikać pokus wykonania na nich zabiegów chirurgicznych. 
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Medykalizacja i inne procesy społeczne źródłem uzależnień od subiektywnego 

„ulepszania” ciała 

Streszczenie 
Ciało jest postrzegane jako plastyczne i podatne na zmiany, a dodatkowy wzrost wykorzystania medycyny, 
uwarunkowany trendami społecznymi stwarza zagrożenie wystąpienia nowych, nieistniejących do niedawna 
uzależnień. Medykalizacja ciała oraz ewolucja sposobu postrzegania medycyny z restitutio ad integrum do 
tranformatio ad optimum pozwala na zarządzanie swoim ciałem poprzez nieograniczone możliwości subiek-
tywnego „ulepszania” go. Te nieograniczone możliwości są związane z pojawieniem się nowego problemu 
społecznego, jakim wydaje się być uzależniająca potrzeba ciągłej poprawy wyglądu własnego ciała.  
Celem pracy jest potwierdzenie hipotezy o występowaniu uzależnienia od operacji plastycznych. Z danych 
Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych (ASAPS) wynika, że z roku na rok zwiększa się 
zapotrzebowanie na operacje plastyczne. Raport ASAPS porównujący 1997 i 2015 roku informuje o trzy-
krotnym wzroście procedur zwiększających rozmiar piersi, co więcej, pacjentki poddające się pierwszej 
operacji plastycznej z większym prawdopodobieństwem niż inne poddadzą się kolejnej. Czynnikiem 
utrudniającym uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o występowanie uzależnienia od zabiegów 
medycyny estetycznej jest problem subiektywizmu w ocenie estetyki, według którego kolejne operacje to 
kwestia samo spostrzegania, niezależna od tendencji do uzależnień. Z drugiej strony wyniki badań nauko-
wych wskazują na fakt, że skłonności do wykonywania operacji plastycznych, występują u osób, które 
doświadczyły przemocy w dzieciństwie, a także zaniedbań i nadużyć rozwojowych. Według ASAPS 
blisko połowa pacjentów oddziałów chirurgii plastycznej, to wcześniejsi pacjenci tych oddziałów. Dodat-
kowo raporty z Korei Południowej na temat chirurgii plastycznej jednoznacznie przemawiają na korzyść 
stwierdzenia, że uzależnienie takie występuje i stwarza nowy problem społeczny.  
Konkluzja podjętego tematu zwiastuje potrzebę odpowiedniej edukacji pacjenta na temat chirurgii pla-
stycznej przed zakwalifikowaniem go do operacji plastycznej, a także przedstawieniu mu innych sposobów 
na wyeliminowanie dyskomfortu wynikającego z subiektywnego odbierania własnego wyglądu. 
Słowa kluczowe: uzależnienia, chirurgia plastyczna, medykalizacja, ASAPS 

Medicalization and other social processes as source of addiction of subjective 

body "improvement"  

Abstract 
Body is seen as plastic and susceptible to changes, and additional increase of usage of medicine, condi-
tioned by social trends, offers threat of appearance of the new addiction, until recently non-existent. Medica-
lization of the body and evolution of the way of medicine perception with restitutio ad integrum to tranfor-
matio ad optimum allows to manage your body through unlimited possibilities for subjective "improvement". 
Those unlimited possibilities are connected with arrival of the new social problem, which seems to be 
addictive need of constant improvement of body appearance.  
The aim of the paper is to confirm hypothesis that addiction to plastic surgeries exists. From data of Ame-
rican Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) it follows that each year increases request for plastic 
surgeries. ASAPS’ rapport compared years 1997 and 2015 and informs about threefold increase of proce-
dures for enlarging the size of the breasts, what’s more, patients that undergo the first cosmetic operation 
are more likely to undergo another. The factor that makes difficult getting the unambiguous answer to the 
question about occurrence of addiction to plastic surgeries are the problem of subjectivity of judging the 
aesthetics, according to which, plastic surgeries are the question of self-perception, independent form the 
tendency to addictions. On the other hand, results of studies show that tendency to perform plastic opera-
tions appear at people who have experienced violence in their childhood, but also negligence and develop-
mental abuse. According do ASAPS almost half or the patients in plastic surgery wards are the previous 
patients of those wards. Additionally, rapports from South Korea about plastic surgery univocally favours 
statement that this kind of addiction exists and creates new social problem.  
Conclusion of said topic announces the need of proper education for patient when it comes to plastic 
surgeries before qualifying him to mentioned operation but also presenting him other ways of eliminating 
the discomfort that comes from subjective way of self-perception. 
Keywords: addiction, plastic surgery, medicalization, ASAPS 
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Ireneusz Wolwiak1 

Skuteczność kompleksowej regulacji prawnej 

w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

na etapie przymusowego wykonania orzeczenia 

1. Wprowadzenie 

Jednym z istotnych problemów społecznych, jakie stanowią przedmiot ciągłej dyskusji 

na płaszczyźnie rozwiązań prawnych, jest przemoc przeciwko członkom rodziny. Na 

różnych obszarach aktywności prawodawczej podejmowane są działania zamierzające 

do przeciwdziałania temu zjawisku. Jednym ze środków zmierzających do powstrzy-

mania aktów noszących znamiona przemocy w rodzinie jest ustawa z 29.07.2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [1]. Normodawca starał się ograniczyć takie 

zachowania poprzez wprowadzenie odrębnego postępowania sądowego z upoważnie-

niem sądu do wydania określonego rozstrzygnięcia. Szybkie rozpoznanie sprawy z wy-

daniem postanowienia wprowadzającego nakaz określonego zachowania sprawcy prze-

mocy, które jest skuteczne z chwilą wydania, miało się stać takim właśnie środkiem 

Nie udało się jednak poprzez te rozwiązania zmniejszyć skali tego problemu. Wobec 

stwierdzenia niedostateczności tych rozwiązań, uchwalono zmianę tej ustawy jak rów-

nież wprowadzono dalsze odrębne regulacje prawne ustawą z 30.04.2020 roku o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [2].  

Powstaje jednak pytanie wiążące się ze stworzeniem przez normodawcę prawidło-

wego obszaru regulacji prawnej. Takiego zakresu dyrektyw zachowania, które pozwo-

liłyby zabezpieczyć członków rodziny przed działaniami noszącymi znamiona przemocy 

na każdym etapie postępowania od momentu ujawnienia zdarzenia aż do chwili usu-

nięcia sprawcy z mieszkania. Odpowiedź wymagałaby jednak zbadania szerokiej sfery 

prawnej, poczynając od ustawy o Policji, ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojsko-

wych organach porządkowych, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, aż 

po Kodeks postępowania cywilnego i ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Analiza taka wykracza poza zakres niniejszego opracowania. Przy zawężeniu zakresu 

badania szczególną uwagę należałoby poświęcić postępowaniu zabezpieczającemu 

wraz z wydanym wcześniej przez Policję czy Żandarmerię Wojskową nakazem, cywil-

nemu postępowaniu rozpoznawczemu i orzeczeniu kończącemu to postępowanie.  

Nie ma natomiast żadnego przepisu odnoszącego się do wykonania wydanego przez 

sąd orzeczenia z nakazem opuszczenia mieszkania czy zakazem zbliżania się do niego. 

Zakładając nawet, że wcześniejsze instytucje prawne umożliwiły szybkie przeprowa-

dzenie postępowania zakończonego postanowieniem sądu zobowiązującym sprawcę 

przemocy do odpowiedniego zachowania, co chroniło członków rodziny, to pojawia się 

w tym momencie kwestia sposobu realizacji tego orzeczenia. Nieodzowne staje się 

stwierdzenie w pierwszej kolejności istnienia podstawy prawnej do zrealizowania nakazu 

wynikającego z orzeczenia sądu, gdy sprawca zdarzeń przemocowych nie będzie chciał 
 

1 ireneusz.wolwiak@us.edu.pl, adiunkt, Instytut Prawa, WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ORCID: 

0000-0002-6894-058X. 
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dostosować się do zawartego w nim obowiązku. W dalszej zaś kolejności wypadnie 

przeprowadzić ocenę szybkości i sprawności postępowania przymuszającego sprawę 

do wykonania orzeczenia. Te ostatnie zagadnienia – wobec braku jakiejkolwiek regu-

lacji prawnej w aktach prawnych zawianych z przeciwdziałaniem przemocy – staną się 

przedmiotem opracowania. Wydaje się bowiem, że mimo tak szeroko wyznaczonej 

sfery ochrony prawnej członków rodziny przed zachowaniem sprawcy przemocy, zała-

muje się ona z chwilą wydania przez sąd postanowienia.  

2. Rozstrzygnięcie w odrębnym postępowaniu rozpoznawczym  

 W postanowieniu wydanym w oparciu o treść art. 11a ust 1 u.p.p.r. sąd może 

zobowiązać sprawcę przemocy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania 

i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazać mu zbliżania się do mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia. W przypadku orzeczeń wydanych po rozpoznaniu żądania 

pozwu – żądania wniosku w razie inicjowania trybu nieprocesowego – na podstawie 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ich realizacja odbywa się zgodnie z prze-

pisami części trzeciej Kodeksu. Jeśli więc nie zamieszczono w ustawie o przeciw-

działaniu przemocy w rodzinie czy w Kodeksie postępowania cywilnego jakichkol-

wiek odrębnych przepisów co do czynności umożliwianych realizację nakazu zacho-

wania zawartego w postanowieniu sądu, należy przeprowadzić dalsze badanie na pod-

stawie treści przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji.  
Podstawą egzekucji prowadzonej w oparciu o regulację zawartą w części trzeciej 

Kodeksu postępowania cywilnego jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest 

tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi 

inaczej (art. 776 k.p.c.). W przypadku przepisów odnoszących się do orzeczenia wyda-

nego w oparciu o art. 11a u.p.p.r. nie ma postanowienia o nadaniu mu klauzuli wyko-

nalności z urzędu i doręczeniu wierzycielowi2. Jeśli zaś dla zainicjowania postępo-

wania egzekucyjnego konieczny jest tytuł wykonawczy (art. 767 § 1 zd. 2 k.p.c.), to 

powstaje w pierwszej kolejności potrzeba odniesienia się do treści rozstrzygnięcia 

zawartego w postanowieniu sądu. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wy-

mienia tytuł egzekucyjny i ewentualnie wskazuje świadczenie podlegające egzekucji 

oraz zakres egzekucji z zaznaczaniem, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawo-

mocne czy natychmiast wykonalne (art. 783 § 1 zd. 1 k.p.c.). Tak więc z treści posta-

nowienia – wraz z tytułem egzekucyjnym – powinien wynikać zakres świadczenia, do 

którego został zobowiązany uczestnik postępowania (dłużnik), a które będzie podlegało 

przymusowemu wyegzekwowaniu3.  

Wnioskodawca, występując z żądaniem wydania postanowienia w zakresie ochrony 

jego praw, domaga się, by sąd rozstrzygnął w nim o istnieniu takiego prawa. Przed-

miotem postępowania jest przy tym roszczenie procesowe, które można zdefiniować 

jako twierdzenie wnioskodawcy o istnieniu normy indywidualno-konkretnej przed-

stawionej sądowi celem wiążącego ustalenia tego istnienia [3, s. 229]. Strona tym 
 

2 Co prawda według ogólnej zasady wprowadzonej w art. 782 § 1 zd. 2 k.p.c. sąd nadaje z urzędu klauzulę 

wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte 

z urzędu – poza rozstrzygnięciem o należnościach Skarbu Państwa – ale nie stanowi to przeszkody do wprowa-

dzenia w przepisie szczególnym takiego postanowienia. Tak jak to ma miejsce chociażby w przypadku nakazu 

zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (art. 782 § 2 k.p.c.).  
3 W przedmiocie instytucji tytułu wykonawczego – tytułu egzekucyjnego i klauzuli wykonalności – zob. więcej 

[3]. 
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samym twierdzi, że norma indywidualna i konkretna istnieje w chwili złożenia wniosku, 

choć będzie ją kreowało dopiero później wydane przez sąd orzeczenie [4]. Norma 

indywidualno-konkretna jako akt stosowania prawa przybierze postać orzeczenia 

sądowego będącego wynikiem jego aktywności polegającej na zastosowaniu określo-

nych norm generalnych i abstrakcyjnych [4, s. 187]. Tym samym treścią wydanego 

przez sąd orzeczenia będzie norma zachowania, która jako jej adresata wskaże uczest-

nika postępowania, wyznaczając jednocześnie sposób tego zachowania, który powinien 

zostać przez niego zrealizowany. Będzie to taki sposób zachowania, jaki przewidziano 

w treści ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Artykuł 11a ust. 1 u.p.p.r. 

przewiduje opuszczenie przez sprawcę przemocy wspólnie zajmowanego mieszkania 

i jego bezpośredniego otoczenia lub wprowadza zakaz zbliżania się do wspólnie zajmo-

wanego i jego bezpośredniego otoczenia. Ale ustawa z 30.04.2020 roku dodała do ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jeszcze dalsze uregulowanie w art. 11a ust. 2 

u.p.p.r. zawierające postanowienie o odpowiednim stosowaniu treści ustępu 1 tego 

artykułu również do przypadku, gdy: osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła 

wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym 

mieszkaniu (art. 11a ust. 2 pkt 1 u.p.p.r.); członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie 

opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie (art. 11a ust. 2 pkt 2 u.p.p.r.); małżonek, wstępny, 

zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca 

w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspól-

nym pożyciu czy nawet inna osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub niere-

gularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie (art. 

11a ust. 2 pkt 3 u.p.p.r.). Takie sformułowanie nie pozwala jednak na proste określenie 

zakresu nakazu wyznaczającego zachowanie uczestnika postępowania, które powinno 

być zawarte w postanowieniu sądu. Tymczasem organ egzekucyjny nie może mieć 

jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu zachowania dłużnika (sprawcy przemocy), 

do jakiego ma być on przymuszony w postępowaniu egzekucyjnym. Toteż konieczne 

staje się przeprowadzenie czynności w sferze interpretacji treści art. 11a u.p.p.r., którą 

należałoby rozpocząć od przedstawienia kolejnych zmian treści ustawy o przeciw-

działaniu przemocy w rodzinie.  

W ustawie z 29.07.2005 roku [5] nakaz opuszczenia lokalu wiązał się jedynie 

z prowadzonym postępowaniem karnym, a zakaz zbliżania się przewidziano tylko przy 

warunkowym umorzeniu postępowania lub przy zawieszeniu wykonania kary (art. 13 

i 14 u.p.p.r. ). Dopiero ustawą z 10.06.2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw [6] wprowadzono – poza kompe-

tencją sądu do przeprowadzenia postępowania rozpoznawczego i wydania rozstrzyg-

nięcia – w art. 11a ust 1 u.p.p.r. – treść przewidującą zobowiązanie uczestnika tego 

postępowania do opuszczenia mieszkania, gdy swoim zachowaniem polegającym na sto-

sowaniu przemocy w rodzinie czynił szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie.  

W wyniku przeprowadzonej kolejnej zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie aktem prawnym z dnia 30.04.2020 roku dodano do art. 11a ust. 1 u.p.p.r. obok 

nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 

także zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Uwzględ-

nienie funkcji postępowania cywilnego polegającej na ustaleniu i urzeczywistnieniu 

norm prawnych indywidualno-konkretnych z zakresu prawa cywilnego, rodzino- 

-opiekuńczego, pracy [7], pociąga więc za sobą konieczność właściwego oznaczenia 
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tego zachowania w rozstrzygnięciu sądu przy ustawowym wyrażeniu: mieszkanie 

i jego bezpośrednie otoczenie.  

Nie zostało to wyrażenie w żaden sposób wyjaśnione. W art. 5607 § 1 k.p.c. zakre-

ślono tylko powinność sądu wskazania obszaru lub odległości od wspólnie zajmowa-

nego mieszkania, które osoba stosująca przemoc obowiązana jest zachować. Zarówno 

w przypadku treści art. 11a ust. 1 u.p.p.r., jak i w przypadku art. 5607 § 1 k.p.c. są tylko 

ogólne nazwy „otoczenie”, „obszar”, „odległość ”. Nie ma zaś jakichkolwiek określeń 

pozwalających na odniesie tego nakazu do stanu faktycznego będącego hipotezą normy 

prawnej, a następnie ustaleń sądu. Przy czym ustawodawca termin „otocznie” zamienił 

w art. 5607 § 1 k.p.c. na „obszar” i „odległość”. Tak więc jeszcze przed prze-

prowadzeniem analizy tych terminów, trzeba podkreślić, że ich właściwa interpretacja 

będzie niezbędna dla postępowania egzekucyjnego, skoro zastosowanie przymusu 

państwowego może dotyczyć jedynie dokładnie określonego zachowania4.  

Działalnością sądów jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, które polega na 

rozstrzyganiu konfliktów prawnych lub spraw niekonfliktowych w sferze podstawo-

wych praw i wolności obywatelskich bądź na wymierzaniu kar [9]. Rozstrzyganie 

takich konfliktów musi mieć charakter imperatywny, który będzie polegał na ustaleniu 

konsekwencji prawych na podstawie obowiązujących norm prawa w sposób wiążący 

i stanowczy dla oznaczonych podmiotów [9, s. 16]. Imperatywność ta ucieleśnia się 

stosownie do okoliczności w sankcji jako możliwości przymusowego wykonania orze-

czenia przy użyciu przewidzianych przez prawo środków przymusu bądź w realizacji 

orzeczenia w sposób odpowiadający jego treści [9, s. 16 -17]. 

 

IV * Podstawa postępowania egzekucyjnego  

Nie budzi wątpliwości twierdzenie, że prowadzenie egzekucji sądowej musi nastąpić 

z zagwarantowaniem ochrony praw dłużnika, co wystąpi już na poziomie ogólnie 

ujętego prawa do sądu. Gwarancja prawa do sądu poprzez zapewnienie właściwego 

toku postępowania – na etapie realizacji orzeczenia sądowego – ma bowiem zabez-

pieczać ochronę praw każdego podmiotu będącego dłużnikiem5. Nastąpi to bez względu 

na to, czy sąd będzie prowadził egzekucję, czy też pozostanie jedynie sądem nadzo-

rującym jej przebieg.  

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel jest zobowiązany do wskazania 

świadczenia, które ma być spełnione (art. 797 § 1 zd. 1 k.p.c.). Organ egzekucyjny nie 

jest przy tym uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego 

tytułem wykonawczym (art. 804 §1 k.p.c.), lecz przy pierwszej czynności egzeku-

cyjnej doręcza on dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści 

tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji (art. 805 § 1 zd. 1 k.p.c.). 

Dlatego też zarówno dla wierzyciela, dłużnika, jak i organu egzekucyjnego treść roz-

strzygnięcia sądu powinna być jednoznaczna.  

Przechodząc do treści tytułu egzekucyjnego z koniecznością takiego jej sformuło-

wania, by nie pozbawić dłużnika prawa do rzetelnego postępowania cywilnego jako 

 
4 Zaznaczono w nauce, że wprowadzono działanie przez sąd z urzędu w przedmiocie wyznaczenia obszaru czy 

odległości w postanowieniu sądu [8]. 
5 Co do sytuacji wymagających udzielenia sądowej ochrony prawnej dłużnikowi, gdy będzie się to odnosiło do 

zasadności prowadzonej egzekucji bądź prawidłowości samego postępowania wykonawczego – zob. pogląd 

nauki [10, 11]. 



 

Ireneusz Wolwiak 
 

234 

 

jednego z elementów prawa dostępu do sądu – co będzie miało miejsce przy niedo-

określeniu jego obowiązku – wypadnie poczynić dalsze uwagi. Przy literalnym odczy-

taniu treści art. 11a ust. 1 u.p.p.r. i art. 5607 § 1 k.p.c. sąd w postanowieniu o zobowią-

zaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu jej zbliżania się do miesz-

kania i jego bezpośredniego otoczenia, wskazuje obszar lub odległość od wspólnie 

zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana 

zachować. To prowadziłoby do konstatacji – przy pozostaniu na poziomie wykładni 

językowej – że w każdym przypadku wydania postanowienia z zobowiązaniem osoby 

stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania 

należy jeszcze wydać postanowienie wskazujące obszar lub odległość od takiego 

mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.  

Takie wyznaczenie obszaru lub odległości będzie właściwe w razie wydania zakazu 

zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, którą osoba stosująca 

przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować. Będzie to niezbędne w sytuacji, gdy 

członek rodziny stosujący przemoc opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie albo tylko 

okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą prze-

mocą w rodzinie. Chodzi o opuszczenie lokalu z zamieszkaniem w innym miejscu, gdy 

osoba ta nie przebywa już fizycznie w mieszkaniu, gdzie miały miejsce akty przemocy, 

lub o sytuację, gdy sprawca przemocy przychodzi do lokalu z zamiarem nieregular-

nego bądź okresowego przebywania w nim, choć nie ma zamiaru stałego w nim 

pobytu, jako drugiego z elementów zamieszkiwania lokalu6. W przeciwnym razie nale-

żałoby przyjąć dalsze zamieszkiwanie, mimo braku fizycznego pobytu będącego wyni-

kiem woli uniknięcia konsekwencji zachowań przymocowanych, a co nie wymagałoby 

szczególnej regulacji zawartej w art. 11a ust. 2 u.p.p.r. Trzeba tylko dodać, że bez 

wpływu na ocenę tego zamieszkiwania będzie kwestia zajęcia mieszkania w przy-

szłości w oparciu o posiadany tytuł prawny, czego sąd nie bierze pod rozwagę przy 

ustaleniach faktycznych.  

Tak więc przy opuszczeniu lokalu, gdy prowadzi to do przeniesienia miejsca za-

mieszkania sprawcy przemocy do innego pomieszczenia, nie będzie już zasadne wyda-

wanie rozstrzygnięcia z nakazem zachowania – z wprowadzeniem sankcji niezasto-

sowania się do nakazu – jeśli nie wystąpiły zarazem w tej sprawie żadne okoliczności 

świadczące o możliwość aktów przemocy poza lokalem. Nie da się bowiem wykluczyć 

przypadków, gdy przejawy przemocy miały miejsce zarówno w lokalu, jak i w naj-

bliższym otoczeniu, gdzie osoba poszkodowana np. pracuje, robi zakupy, uczęszcza na 

zajęcia, realizuje aktywność fizyczną. Należałoby wobec tego tak określoną normę 

zachowania, w oparciu jedynie o treść przepisu art. 11a ust. 1 i 2 u.p.p.r. i art. 5607 § 1 

k.p.c., przeanalizować jeszcze w ramach wykładni systemowej i funkcjonalnej. Skoro 

także w przypadku stanowiska opartego o prowadzeniu wykładni klaryfikacyjnej – 

która wprowadza jako podstawę jej przeprowadzenia ustalenie znaczenia przepisów 

prawa [12] z uwzględnieniem pierwszeństwa wykładni językowej oraz pomocniczości 

wykładni systemowej i funkcjonalnej [12, s. 73,79] – ma miejsce odwołanie się 

również do tych ostatnich reguł.  

 
6 Nie ma w u.p.p.r. wyjaśnienia pojęcia „mieszkanie” czy „miejsce zamieszkania”. Definicję taką zawarł 

ustawodawca w art. 25 Kodeksu cywilnego, przyjmując stwierdzenie, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej 

jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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Nie ulega zresztą wątpliwości, że zagadnienie interpretacji przepisów należy roz-

począć od przedstawienia znaczenia wyrazów i zwrotów zawartych w przepisie z uwzględ-

nieniem reguł składni języka polskiego oraz ewentualnych zwrotów idiomatycznych. 

Co ma nastąpić po odczytaniu tekstu z postaci opisowej (deskryptywnej) na postać 

normatywną (dyrektywną) i wyprowadzeniu do niego właściwego wyrażenia normo-

kształtnego. Na poziomie dyrektywnym ustawodawca nie opisuje już tego, jak się ma 

zachować podmiot prawa, ale decyduje o tym, co ma się stać7 [13]. Przechodząc zaś do 

wykładni systemowej, pojawia się przede wszystkim zagadnienie interpretacji treści 

przepisu w odniesieniu do reguł zawartych Konstytucji RP. Wykładnia ta powinna 

prowadzić do takich działań, by w jak najpełniejszym stopniu uzyskać zgodność przepisu 

z postanowieniami Konstytucji RP, jeśli reguły Konstytucji RP w bezpośredni bądź 

pośredni sposób wpływają na kształt postępowania cywilnego jako instrumentu ochrony 

prawnej. Jednocześnie determinują z mocą właściwą konstytucji zasadnicze założenia 

aksjologiczne prawa cywilnego procesowego wraz z podstawowymi kierunkami inter-

pretacji przepisu tego prawa [15]. Ta interpretacja dokonywana zgodnie z Konstytucją 

RP [12, s. 128] jest szczególnie istotna, gdy brzmienie przepisu nie jest jednoznaczne 

bądź zachodzi możliwość jego interpretacji w różny sposób [12, s. 129]. Będzie to 

również dyrektywa wyboru między konkurencyjnymi wersjami znaczeniowymi 

danego przepisu [12, s. 129].  

Zasadne staje się podkreślenie, że przepisy postępowania muszą być tak ukształ-

towane, by osoba ludzka nie była obiektem decyzji wpływających na jej sytuację prawną, 

które zapadają ponad nią i bez jej udziału [15, s. 298]. Należy poczynić zarazem uwagę, 

iż zastosowanie reguł wykładni systemowej nie może prowadzić do wyeliminowania 

znaczenia sprzecznego z Konstytucją [15, s. 317], ale do uwzględnienia takiej wykładni – 

która w najszerszym zakresie spełniałaby postanowienia Konstytucji – uwzględniała 

w najszerszym zakresie gwarancje konstytucyjne [15, s. 317]. W tym wypadku są to 

gwarancje zapewniające sprawiedliwe postępowanie rozpoznawcze, które nie może 

prowadzić do wydania rozstrzygnięcia wykraczającego poza zgłoszone przez wniosko-

dawcę żądanie (gdy dotyczy ono zobowiązania sprawcy przemocy do opuszczenia 

lokalu). Tymczasem uwzględnianie treści art. 5607 § 1 k.p.c. prowadziłoby do wydania 

rozstrzygnięcia będącego w zasadzie odrębnym nakazem zachowania uczestnika. Taka 

sytuacja miałaby bowiem miejsce przy wydaniu postanowienia zobowiązującego do 

opuszczenia mieszkania wraz z otoczeniem oraz wyznaczonym obszarem lub odleg-

łością od mieszkania związanym również z jego opuszczeniem, co prowadziłoby do 

interpretacji takiego zachowania jako nakazu zaniechania przekroczenia tego obszaru. 

Nie da się przy tym przeprowadzić egzekucji zobowiązania do opuszczenia obszaru, 

gdy będą to różnego rodzaju miejsca publiczne, budynki, lokale czy także pomiesz-

czenia prywatne. Przeprowadzona w dalszej kolejności wykładnia celowościowa będzie 

mogła potwierdzić uprzednio dokonaną wykładnię językową, ale również uzupełniać 

taką wykładnię, eliminując wieloznaczność tekstu prawnego, jak też może korygować 

tę wykładnię, co doprowadzi do odmiennego rozstrzygnięcia niż przy prostym pozo-

staniu na gruncie jedynie wykładni językowej [16]. 

Przy dążeniu przez interpretatora do realizacji celu tekstu ustawy [16, s. 54] – jako 

zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wypadnie przypisać 

 
7 W zakresie wykładni derywacyjnej wraz z regułami inferencyjnymi zob. także pogląd nauki [14]. 
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danemu tekstowi takie znaczenie, które będzie najpełniejszym środkiem realizacji tego 

celu [16, s. 60]. Uzyska się go poprzez zobowiązanie uczestnika postępowania do 

opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia rozu-

mianego jako obowiązek opuszczenia także pomieszczeniem ściśle związanych z loka-

lem czy gruntu wiążącego się z budynkiem, ale bez wyznaczenia jakiegoś obszaru czy 

odległości8. Podczas gdy w przypadku zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bez-

pośredniego otoczenia sąd wskazuje, poza tak rozumianym otoczeniem, jeszcze obszar 

lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc 

w rodzinie będzie obowiązana zachować. A wobec tego powstrzymać się z naruszeniem 

wyznaczonego obszaru czy odległości w sposób opisowy bądź wyrażony w jednostce 

miary. Nie będzie to zatem jednorazowe opuszczenie takiego obszaru (odległości), lecz 

ciągły nakaz zaniechania działania sprawdzającego się do przekroczenia wyznaczonej 

uczestnikowi granicy. Jak trafnie ujęto to w nauce: Przepisy wydaje się nie po to, aby 

dawać w nich wyraz apriorycznym, choćby najbardziej logicznym konstrukcjom teore-

tycznym, lecz po to, by uczynić zadość pewnym rzeczywistym potrzebom praktycznym 

i uregulować pewne zagadnienia występujące realnie w praktyce życia społecznego 

i prawnego [18]. Toteż zarówno zobowiązanie do opuszczenia mieszkania, jak i zakaz 

zbliżania się do lokalu w związku z określonymi faktami odnoszącymi się do zacho-

wania sprawy przemocy, będą prowadzić do osiągnięcia celu ustawy. Brak wątpli-

wości co do wyznaczonego nakazu zachowania dłużnika usunie niebezpieczeństwo 

przedłużenia egzekucji wobec potrzeby zwrócenia się do sądu o wykładnię orzeczenia 

(art. 352 k.p.c.).  

Dyspozycja normy prawnej odnoszącej się do sytuacji stosowania przemocy w ro-

dzinie jest w ten sposób wyznaczona alternatywnie. W pierwszej kolejności można 

wskazać na zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspól-

nie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, a następnie będzie to 

zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Należy jednak to 

twierdzenie uzupełnić o decyzję sądu przy wystąpieniu z żądaniem wydania postano-

wienia zawierającego rozstrzygnięcie co do obu wyszczególnionych wcześniej powin-

ności adresata normy. Można bowiem w tym miejscu założyć, że te dwa odmienne 

nakazy zachowania będą podlegały egzekucji według różnych sposobów jej prze-

prowadzenia i przy różnych organach, o czym więcej w dalszej części.  

Z uwagi na zakres opracowania badanie tego zagadnienia sprowadzi się zresztą 

tylko do przytoczenia zasad logiki formalnej z przyjęciem jedynie ogólnego założenia.  

Funktory prawdziwościowe – funktory zdaniotwórcze o argumentach zdaniowych – 

pozwalają w zakresie logiki formalnej, na podstawie samej tylko wartości logicznej 

argumentów zdaniowych, na określenie wartości logicznej całego zdania [19-21]. W przy-

padku alternatywy nierozłącznej (zwykłej) warunkiem wystarczającym prawdziwości 

całego zdania jest prawdziwość choćby jednego ze zdań składowych. Lecz może to 

być prawdziwość obu zdań [19, s. 79-80; 20, s. 152; 21, s. 11]. Inaczej niż w przypadku 

alternatywy rozłącznej, gdy tylko jeden z argumentów może być prawdziwy [19, s. 80]. 

Funktory te w mowie potocznej są zastępowane najczęściej przez zwroty „lub”, „albo” 

czy też „bądź”. Przy czym jako oznaczenie funktora alternatywy nierozłącznej używa 

się najczęściej słowa „lub” [19, s. 86 -87]. Choć będzie to także słowo „bądź” czy 

 
8 Otoczenie to przestrzeń i rzeczy znajdujące się wokół czegoś; w najbliższym sąsiedztwie [17]. 
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„albo” [20, s. 152]. Dla oddania natomiast charakteru tej alternatywy używa się 

określenia „co najmniej jedno z dwojga”, podczas gdy dla alternatywy rozłącznej jest 

to wyrażenie „dokładnie jedno z dwojga” [22]. 

Oczywiście posłużenie się tymi zasadami logiki formalnej na gruncie tekstu praw-

nego nie prowadzi do orzekania o prawdziwości zdania złożonego, ale pozwala na 

ujęcie związku logicznego tych zdań [19, s. 87]. Daje to również możliwość zastoso-

wania tego związku do zdań deskryptywnych, które opisują zachowanie adresata normy 

prawnej w okolicznościach w nich wymienionych. Tym samym zasady te stałyby się 

podstawą przyjęcia tezy o dopuszczalności wydania przez sąd postanowienia zawiera-

jącego konkretyzację nakazu zachowania tylko co do zobowiązania adresata do opusz-

czenia lokalu albo odrębnego postanowienia, w którym sąd jedynie zakaże zbliżania 

się do mieszkania. Jednak sąd byłby upoważniony jeszcze do wydania postanowienia 

zawierającego nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się do niego jako odrębne 

rozstrzygnięcia.  

3. Egzekucja postanowienia sądu  

Po przeprowadzonej analizie zagadnień dotyczących wydania przez sąd tytułu 

egzekucyjnego, możliwe będzie przejście do etapu jego realizacji, gdzie wystąpią 

kolejne trudności w szybkich i skutecznych działaniach przymuszających dłużnika do 

wykonania obowiązku. Nie ma, jak zaznaczono, szczególnych przepisów odnoszących 

się do wykonania zobowiązania czy zakazu zachowania skonkretyzowanych w posta-

nowieniu sądu. Usunął natomiast ustawodawca z dniem 30.11. 2020 roku treść art. 11a 

ust. 3 u.p.p.r. w związku z wejściem w życie ustawy z 30.04.2020 r., gdzie była za-

warta dyrektywa odpowiedniego stosowania art. 1046 k.p.c. do wykonania orzeczenia 

sądu zobowiązującego uczestnika postępowania do opuszczenia lokalu. To prowadzi 

do konieczności poszukiwania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z części 

trzeciej, które umożliwią przymusowe wykonanie normy zawartej w postanowieniu 

sądu. Należy rozpocząć te poszukiwania od wprowadzenia zasad prawnych obowią-

zujących również na gruncie egzekucji sądowej.  

Celem egzekucji jest podporządkowanie dłużnika normie prawa materialnego 

w granicach oznaczanych w tytule wykonawczym [23]. Podporządkowanie takie polega 

na użyciu siły, gdy wiąże się z odebraniem rzeczy ruchomej, bądź na podjęciu innej 

czynności w sposób władczy przez organy egzekucyjne [23, s. 5]. Organy egzekucyjne 

podejmują te czynności z racji przysługiwania im imperium władzy państwowej9, 10, 

która w procesowej działalności przybiera postać egzekucji [23, s. 5]11. Przymus ten 

uzewnętrznia się w formie bezpośredniej jak przy sprzedaży rzeczy zajętych przez 

komornika lub w formie pośredniej poprzez oddziaływanie na wolę dłużnika środkami 

przymuszającymi w postaci grzywny dla skłonienia go do podjęcia czynności okre-

ślonej w treści tytułu wykonawczego [23, s. 5]. 

 
9 Przymiotem władzy publicznej jest wykonywanie funkcji władczych przez podmiot do tego uprawniony bez 

względu na to, czy może być uznany za taką władzę. Do takich zaś organów należy zaliczyć komornika 

wykonującego powierzone mu w ustawie zadania w zakresie przymusowej realizacji orzeczeń sądowych 

i innych tytułów egzekucyjnych – [zob. 24]. 
10 Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych jest aktem władzy publicznej – [24, s. 128, 129]. 
11 Egzekucja jest także określona jako całokształt środków przymusu właściwych dla oznaczonego sposobu 

egzekucji, jakie organ egzekucyjny może w określonej kolejności zastosować w ramach wybranego przez wie-

rzyciela sposobu egzekucji w celu zaspokojenia wierzyciela zgodnie z treścią tytułu wykonawczego – [25]. 
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Zaś jedną z fundamentalnych zasad, na których opiera się w Polsce wszelki porzą-

dek prawny jest konstytucyjna zasada zaufania do organów państwa [12, s. 31; 26]. 

Gwarancja rzetelnego postępowania, jakie wynika z treści art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, 

który stanowi fundament prawa do sądu, obejmuje także rzetelne postępowanie egze-

kucyjne. W postępowaniu tym gwarancja taka służy ochronie praw zarówno wierzy-

ciela, jak i dłużnika. Skupiając w tym momencie uwagę na ochronie przysługującej 

dłużnikowi, wypadnie zaznaczyć, że organ egzekucyjny posiada kompetencje do zrea-

lizowania tytułu wykonawczego zgodnie z treścią rozstrzygnięcia zawartego w tytule 

egzekucyjnym.  

Na prawo do sądu w pojęciu konstytucyjnym składa się prawo dostępu do sądu 

(prawa do uruchomienia procedury przed sądem, który jest organem o określonej 

charakterystyce jako niezależny, bezstronny i niezawisły); prawo do odpowiedniego 

ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności; 

oraz prawo do wyroku sądowego (co oznacza prawo do uzyskania wiążącego roz-

strzygnięcia danej sprawy przez sąd). Z tym że prawo do sądu należy rozpatrywać nie 

tylko w perspektywie możliwości wydania orzeczenia sądowego, ale i także możli-

wości jego egzekucji. Zadaniem ustawodawcy jest stworzenie takiej normatywnej 

sytuacji, w której zapewnione będzie nie tylko prawo do wyroku w następstwie 

sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, ale również możliwość jego wykonania [27].  

W prowadzonej egzekucji zastosowane środki przymusu nie mogą więc się wiązać 

z większą dolegliwością dla dłużnika, niż jest to ściśle konieczne dla zapewnienia 

realizacji zachowania wprowadzonego w tytule egzekucyjnym. Środki przymusu 

muszą znajdować się w przepisach części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego. 

A samo natężenie zastosowanego środka nie może w żadnym razie wykraczać poza 

osiągnięcie celu podjętego działania, jakim jest właśnie realizacja tytułu egzekucyjnego. 

W związku z tym że zakres środków przymusu jest zbiorem zamkniętym, pozostaje 

przeprowadzenie badania tej części Kodeksu postępowania cywilnego dla ich wska-

zania jako właściwych przy rozstrzygnięciu sądu co do nakazu odpowiedniego zacho-

wania sprawcy przemocy.  

W Kodeksie postępowania cywilnego odnośnie do prowadzenia egzekucji12 mającej 

związek z lokalem mieszkalnym w zakresie wiążącym się z usunięciem z niego dłużnika 

jest jeden artykuł – 1046. Przy czym jest to egzekucja co do opróżnienia lokalu miesz-

kalnego. Egzekucja jest przy tym zastosowaniem przez powołane organy państwowe 

przewidzianych prawem środków przymusu celem urzeczywistnienia normy prawnej 

indywidualno-konkretnej o charakterze nakazującym lub zakazującym ustalonej 

w odpowiednim akcie prawnym, którym jest tytuł wykonawczy [3, s. 549]13. 

W treści art. 11a ust. 1 u.p.p.r. ustawodawca wprowadził sformułowanie o obowiązku 

opuszczenia lokalu. Jednocześnie został zmieniony art. 11a ust. 3 u.p.pr. poprzez usu-

nięcie treści o odpowiednim zastosowaniu przepisów o egzekucji obowiązku opróż-

nienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Powstaje więc 

 
12 Zob. więcej co do rozróżnienia terminu: wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wszczęcie egzekucji [28]. 
13 Wskazuje się w nauce, że celem egzekucji jest przymusowe urzeczywistnienie ustalonej w tytule wyko-

nawczym normy prawnej indywidualno-konkretnej o charakterze nakazującym albo zakazującym, czyli normy 

nakładającej na dany podmiot obowiązek określonego zachowania się. To zachowanie jest określone przez 

przepisy prawa egzekucyjnego jako świadczenie należne wierzycielowi od dłużnika, które może mieć charakter 

pieniężny lub niepieniężny – [29].  
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pytanie, czy ustawodawca celowo wprowadził w art. 11a ust. 1 u.p.p.r. odmienny termin 

„opuszczenie” dla wykonania obowiązku sprowadzającego się do pozostawienia lokalu 

niż w art. 1046 § 1 k.p.c., gdzie jest wyraz „opróżnienie lokalu”. Dlatego też warto 

będzie przytoczyć dalszą treść art. 1046 k.p.c. Jeśli dłużnik ma opróżnić pomieszczenie 

służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, to komornik sądowy wezwie go do 

dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności 

terminie. Zaś po bezskutecznym jego upływie dokona czynności potrzebnych do wpro-

wadzenia wierzyciela w posiadanie (art. 1046 § 1 k.p.c.). Jednak w tym wypadku nie 

będzie zwykle konieczne wprowadzenie wierzyciela, członka rodziny, poszkodowanego 

w wyniku zachowań noszących znamiona przemocy, do lokalu, poza tylko sytuacją 

opuszczenia mieszkania z uwagi właśnie na takie zachowanie sprawcy przemocy.  

Jednocześnie wobec braku uprawnienia dłużnika do lokalu socjalnego czy zamien- 

nego, a nawet do lokalu tymczasowego, komornik mógłby usunąć dłużnika do lokalu, 

do którego przysługuje mu tytuł prawny i w którym może zamieszkać (art. 1046 § 4 

zd. 1 k.p.c.), bądź ostatecznie usunie go do noclegowni, schroniska lub innej placówki 

zapewniającej miejsca noclegowe, choć dopiero wówczas, gdy wskaże je gmina (art. 

1046 § 51 k.p.c.). Zgodnie zarazem z art. 14 ust. 1 zd. 1 u.o.p.l. [30] w wyroku 

nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu 

socjalnego lokalu albo braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. 

Jednak art. 17 ust. 1 u.o.p.l. przewiduje, że art. 14 u.o.p.l. nie stosuje się, gdy powodem 

opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie. Osobie takiej nie przysługuje 

także prawo do tymczasowego pomieszczenia. Prawo nie przysługuje bowiem osobie – 

dłużnikowi – gdy z treści tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu 

zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie (art. 25d pkt 1 u.o.p.l.).  

Wynika z tego, że normodawca w ustawie o ochronie praw lokatorów posługuje się 

sformułowaniem „opróżnienie lokalu” tak jak w przypadku art. 1046 k.p.c. odnośnie 

do realizacji orzeczenia związanego z lokalem mieszkalnym i usunięciem z niego 

osoby dłużnika. Przytoczenie z kolei definicji wyrazu „opuścić” jako: odejść od kogoś, 

zostawić kogoś samego, porzucić, wyjechać skądś, oddalić się [31]; oraz wyrazu 

„opróżnić” jako: usunąć ludzi z jakiegoś miejsca [31, s. 267] – pozwala zauważyć róż-

nicę pomiędzy oddaleniem się od czegoś, odejściem czy wyjechaniem – z położeniem 

nacisku na samodzielność działania – a usunięciem z oznaczonego miejsca przez inny 

podmiot.  

Należałoby tym samym postawić kolejne pytanie o celowe działanie ustawodawcy 

dla wprowadzenia nakazu zachowania sprawy przemocy, które miałoby podlegać 

odmiennemu wykonaniu w przypadku konieczności zastosowania środków przymusu. 

Bez względu bowiem na różnice co do znaczenia obu terminów postanowienie sądu 

zawiera skonkretyzowany nakaz zachowania uczestnika postępowania, który powinien 

być przez niego wykonany. Dopiero zaniechanie w tym przedmiocie spowoduje wszczęcie 

egzekucji zmierzającej do przymusowej realizacji nakazu, choć do obszaru rozważań 

trzeba włączyć art. 1050 § 1 i 3 k.p.c.  

Warto będzie jeszcze przedtem sięgnąć do uzasadnienia projektu ustawy 

z 20.03.2020 roku [32], zwłaszcza gdy interpretację pojmuje się jako ustalenie intencji 

ustawodawcy [33], mimo iż z wykorzystaniem modelu agencyjnego [60], kiedy zwykłe 

rozumienie przepisu nie wystarcza [33, s. 39-40]. Przyjdzie do tego dodać wyjaś-

nienie, że intencja jest pewnym planem przyjętym jako środek do zamierzonych celów 
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[33, s. 52]. W projekcie zawarto zdanie o tym, że jeśli uczestnik nie zastosuje się do-

browolnie do wydanego orzeczenia uwzględniającego wniosek o nakazanie opuszczenia 

lokalu, to należy wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie postępo-

wania egzekucyjnego [32, s. 4]. Zarazem stwierdzono, że w następstwie zawarcia 

w Kodeksie postępowania cywilnego szczegółowej regulacji postępowania w sprawach, 

o których mowa w art. 11a u.p.p.r., obowiązujące dotychczas przepisy art. 11a ust. 2 i 3 

u.p.p.r. staną się bezprzedmiotowe, dlatego nie znalazły się w projektowanym art. 11a 

u.p.p.r. [32, s. 17]. Trzeba tylko przypomnieć, że o ile art. 11a ust. 2 u.p.p.r. dotyczył 

postępowania rozpoznawczego i skuteczności postanowienia, to art. 11a ust. 3 u.p.p.r. 

wprowadzał instytucję analogii z mocy ustawy jako reguły odpowiedniego stosowania 

przepisów [26, s. 272]. Wyrażono to poprzez sformułowanie, że do wykonania obo-

wiązku orzeczonego na podstawie art. 11a ust. 1 u.p.p.r. – co do opuszczenia lokalu – 

stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu służącego 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. W dalszej zaś części uzasadnienia 

wyjaśniono, że w sytuacji niewykonania przez uczestnika orzeczenia sądu, którym 

został on zobowiązany do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bez-

pośredniego otoczenia – wydanego na podstawie art. 11a ust. 1 u.p.p.r. – zastosowanie 

znajdą przepisy ogólne o wykonaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych, tj. art. 

1046 k.p.c. [32, s. 18] 

Niezależnie więc od usunięcia treści art. 11a ust. 3 u.p.p.r. o odpowiednim zastoso-

waniu do wykonania postanowienia w przedmiocie nakazu opuszczenia lokalu prze-

pisów art. 1046 k.p.c., twórca projektu ustawy przewidywał konieczność przeprowa-

dzenia postępowania przymuszającego osobę stosującą przemoc do pozostawienia 

lokalu z wyraźnym wymienieniem art. 1046 k.p.c. Nie zaznaczono przy tym żadnych 

różnic przewidywanych w prowadzeniu egzekucji, a wiążących się z przymusowym 

opuszczeniem lokalu przez dłużnika: sprawcę przemocy14.  

Tym samym wprowadzenie przez ustawodawcę odrębnego postępowania cywilnego 

z jego zakończeniem w postaci orzeczenia zawierającego indywidualno-konkretną 

normą zachowania, której realizacja może być wymuszona poprzez zastosowanie 

środków przymusu państwowego, prowadzi do wniosku o dopuszczalności wszczęcia 

egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest postanowienie sądu zobo-

wiązujące osobę stosującą przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania z jego oto-

czeniem po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Egzekucja zostanie przeprowadzona 

w oparciu o regulację związaną z dokonaniem przymusowego usunięcia dłużnika z lo-

kalu, co nastąpi przy zastosowaniu reguły zachowania komornika zawartej w art. 1046 

k.p.c., niezależnie od użycia w tytule wykonawczym sformułowania o nakazie opuszczenia 

lokalu przez dłużnika. Nie ma zresztą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego 

ściśle określonego sformułowania, jakie należałoby zamieścić w tenorze tego orzeczenia. 

Ale nie ma niestety na żadnym etapie tych działań zakreślonego terminu ich realizacji, 

tak jak wprowadzono to w przypadku postępowania rozpoznawczego. Nie przewidział 

ustawodawca nawet zobowiązania sądu do nadania z urzędu klauzuli wykonalności 

postanowieniu nakazującemu opuszczenie lokalu. Zabezpieczono co prawda upraw-

nienie wierzyciela – osoby poszkodowanej – do przeprowadzenia egzekucji bez 

konieczności zapewnienia osobie stosującej przemoc lokalu socjalnego czy pomiesz-
 

14 Zob. przy tym uwagi krytyczne co do zapewnienia ochrony ofiarom przemocy na podstawie obowiązującego 

wówczas uregulowania odwołującego się do odpowiedniego zastosowania art. 1046 k.p.c. [34]. 
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czenia tymczasowego bądź tylko wstrzymania realizacji tytułu wykonawczego w okresie 

zimowym, lecz w dalszym ciągu konieczne jest oczekiwanie na wskazanie przez 

gminę noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe 

(art. 1046 § 51 k.p.c.)15  

Nie ma również żadnego postanowienia co do przymusowego wykonania orzecze-

nia sądu z zawartym w nim zakazem zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia. Nakaz zachowania dłużnika sprowadza się właśnie do zaniechania działania 

w postaci zbliżenia się do mieszkania wraz z dalej wyznaczonym obszarem ujętym 

opisowo lub odległościowo. Egzekucja prowadzona na podstawie takiego tytułu wyko-

nawczego ma doprowadzić do przymusowego powstrzymania dłużnika od przekro-

czenia tak zakreślonej granicy terenu, na którym będzie oczywiście lokal zajmowany 

przez osobę poszkodowaną i jego otoczenie, takie jak przy opuszczeniu lokalu. W tym 

wypadku art. 1051 § 1 k.p.c. przewiduje sytuację zobowiązania dłużnika do zanie-

chania pewnej czynności, gdy sąd, na wniosek wierzyciela – po wysłuchaniu stron 

i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi – nałoży na niego grzywnę. Choć 

może zamiast nałożenia grzywny nakazać dłużnikowi zapłatę na rzecz wierzyciela 

określonej sumy pieniężnej za dokonane naruszenie oraz zagrozić nakazaniem zapłaty 

określonej sumy pieniężnej za każde kolejne naruszenie obowiązku (art. 10511 § 1 

k.p.c.). Wzmocnieniem tej sankcji jest jednoczesna zamiana grzywny na areszt. Ogólny 

czas jego trwania nie może tylko w tej samej sprawie przekroczyć 6 miesięcy (art. 

1053 § 1 k.p.c.)16. Również w tym przypadku, mimo iż ponownie jest to postępowanie 

sądowe, nie ma żadnych terminów dla szybkiego przeprowadzenia czynności egze-

kucyjnych bądź innych rozwiązań prawnych dla przyspieszenia realizacji tytułu wyko-

nawczego17. Podczas gdy przed rozpoznaniem takiego wniosku sąd ma ustalić fakt 

działania dłużnika wbrew nałożonemu na niego obowiązkowi zaniechania. Z kolei 

w ramach tego postępowania powinien wysłuchać tak wierzyciela, jak i dłużnika z do-

puszczalnością przeprowadzenia postępowania dowodnego dla weryfikacji twierdzeń 

stron [37, art. 1051, nb. 5-6; 38].  

4. Podsumowanie  

Przeprowadzona analiza prowadzi do stwierdzenia braku odpowiedniego uregulo-

wania prawnego w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie sprawnego postępowania 

egzekucyjnego dla wykonania postanowienia sądu. Zmiana przepisów ustawy o prze-

ciwdziałaniu przemocy w rodzinie aktem prawnym z 20.03.2020 roku pozwala na wystą-

pienie z żądaniem mającym chronić członków rodziny w sytuacji zarówno zamiesz-

kiwania sprawcy we wspólnym lokalu, jak i w razie opuszczenia go przez ofiarę 

przemocy, a nawet przez sprawcę, który ma jednak nadal możliwość pojawienia się 

w mieszkaniu dla dokonania czynów o charakterze przemocy. Podczas gdy zmiany 

w ustawie o Policji, w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach po-

 
15 Komornik powinien co prawda niezwłocznie wystąpić do gminy o wskazanie takiego miejsca. Nie może 

natomiast sam poszukać takiej placówki i wskazać jej dłużnikowi [35]. 
16 Przy czym przepis art. 1051 k.p.c. dopuszcza wielokrotne wszczynanie postępowania egzekucyjnego na 

podstawie tego samego tytułu wykonawczego. Świadczenie nie zostaje bowiem zaspokojone całkowicie, skoro 

dłużnik jest nadal zobowiązany do zaniechania [36; 35, art. 1051, nb. 15]. 
17 Istotne byłoby zaś nie tylko wprowadzenie terminu do wykonania przez gminę takiego obowiązku, ale też 

wprowadzenie odpowiedniej sankcji przy braku jego realizacji. Zob. np. pogląd co do takiego obowiązku przy 

wskazaniu lokalu socjalnego [37]. 
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rządkowych, w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, w Kodeksie postę-

powania cywilnego czy też w samej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

stanowią szerokie i kompleksowe zabezpieczenie osób zagrożonych działaniami 

o znamionach przemocy do chwili wydania postanowienia z nakazem dla sprawcy, to 

takiej ochrony nie zapewnił ustawodawca na etapie wykonania orzeczenia sądu. Poza 

wprowadzeniem natychmiastowej skuteczność orzeczenia sądu – nie ma już żadnych 

dalszych przepisów pozwalających na sprawne przeprowadzenie działań zmierzających 

do przymusowego wyegzekwowania świadczenia zawartego w tym postanowieniu.  

Nie wprowadził ustawodawca przepisu o nadaniu postanowieniu sądu klauzuli wy-

konalności z urzędu wraz z doręczeniem wnioskodawcy tytułu wykonawczego zaraz 

po jego wydaniu. Nawet jednak gdyby takie uregulowanie wprowadzono, to nie 

zmieszczono jakiegokolwiek przepisu odnoszącego się do samego sposobu przepro-

wadzenia egzekucji. Więcej, doprowadził prawodawca decyzją o usunięciu z art. 11 

a ust. 3 u.p.p.r. treści nakazującej odpowiednie stosowanie art. 1046 k.p.c. do wątpli-

wości w zakresie dopuszczalności prowadzeniu egzekucji zobowiązania sprawcy we-

dług tego przepisu. Zaś wprowadzenie do art. 5607 § 1 k.p.c. sentencji postanowienia 

sądu z zobowiązaniem sprawcy do opuszczenia bezpośredniego otoczenia mieszkania 

popadł ustawodawca w niebezpieczeństwo niewykonania tytułu wykonawczego przez 

komornika, gdyby rozumiane tego uregulowanie sprowadziło się do dokonywania 

przymusowych czynności na obszarze podlegającym uprawnieniom osób trzecich. 

Przeprowadzona wykładania celowościowa pozwoliła jednak na przyjęcie tezy o na-

kazie opuszczenia części budynku powiązanych z mieszkaniem, jak również nieru-

chomości, na której znajduje się budynek.  

Zakres zaniedbań ustawodawcy obejmuje w końcu przypadek realizacji tytułu wy-

konawczego zawierającego zarówno zobowiązanie do opuszczenia lokalu (wraz z bez-

pośrednim otoczeniem), jak i zakaz zbliżania się do mieszkania (i jego bezpośredniego 

otoczenia). Przy braku przepisów szczególnych umożliwiających egzekucję takiego 

tytułu wykonawczego konieczne będzie osobne prowadzenie egzekucji zobowiązania 

do opuszczenia lokalu (na podstawie art. 1046 k.p.c.18) i osobna egzekucja zakazu 

zbliżania się do mieszania (na podstawie art. 1051 k.p.c.). 

Co prawda został dodany ustawą z 30.04.2020 roku do Kodeku wykroczeń nowy 

artykuł 66b pkt 3. Przewiduje on karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny 

jako sankcję dla tego, kto nie stosuje się do postanowienia sądu zobowiązującego osobę 

stosującą przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazującego zbliżania się do mieszkania i jego bezpo-

średniego otoczenia. Samo natomiast to postępowanie włączono do zakresu postępo-

wań przyspieszonych w sprawach o wykroczenia z uproszczoną procedurą (art. 90 § 2a 

k.p.w.). Ale rozwiązanie to, skądinąd przyczyniające się do wykonania zobowiązania 

przez sprawcę przemocy, nie wypełnia jednak potrzeby usprawnienia egzekucji.  

 
18 Z zaznaczaniem braku w ogóle jakiegokolwiek terminu do podania przez gminę noclegowni, schroniska czy 

innego miejsca noclegowego . Tymczasem Trybunał Konstytucyjny już w uzasadnieniu wyroku z 4.11.2010 r. 

podkreślił konieczność zagwarantowania ochrony członkom rodziny w sytuacji wydania orzeczenia sądu co do 

nakazu opróżnienia lokalu ze względu na znęcanie się nad rodziną, które jest wykonywane zgodnie z art. 1046 

k.p.c., wobec istniejącego wówczas postanowienia art.1046 § 4 k.p.c., a odnoszącego się do zapewnienia przez 

gminę takiej osobie pomieszczenia tymczasowego [39]. 
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Podsumowanie wypadnie zamknąć twierdzeniem, że ustawodawca nie zapewnił 

w żadnym stopniu szybkości i efektywności egzekucji postanowienia sądu zawierającego 

rozstrzygnięcie chroniące członków rodziny przez działaniami o cecha przemocy. 
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Skuteczność kompleksowej regulacji prawnej w przedmiocie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na etapie przymusowego wykonania orzeczenia 
Streszczenie 

Zagadnieniem, któremu poświęcono opracowanie, jest analiza stanu prawnego wiążącego się z przymusowym 

wykonaniem orzeczenia sądu. Jest to postanowienie zobowiązujące sprawcę przemocy do opuszczenia lokalu 

bądź zakazujące mu zbliżania się do niego. Zostaje ono wydane w następstwie przeprowadzenia postępo-

wania rozpoznawczego przy zastosowaniu przepisów odrębnego działu Kodeksu postępowania cywilnego. 

Również przepisy zawarte w innych aktach prawnych, które wprowadzono ustawą z 30.04.2020 r. o zmia-

nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, mają stworzyć kompleksową 

ochronę członków rodziny przed działaniami o cechach przemocy. Ten szeroki zakres ochrony kończy się 

jednak z chwilą wydania postanowienia sądu, mimo nadania orzeczeniu przymiotu natychmiastowej sku-

teczności i wykonalności.  

Szybkiego uzyskania przez wnioskodawcę postanowienia sądu nie połączono więc z wprowadzeniem wła-

ściwych uregulowań prawnych dających podstawy do sprawnego zrealizowania tego orzeczenia. Nie 

przewidział ustawodawca żadnych szczególnych uregulowań na etapie przymusowego wykonania orze-

czenia. Co więcej, w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i w Kodeksie postępowa-

nia cywilnego zamieszczono treść wywołującą wątpliwości co do tego, w jaki sposób ma zostać przepro-

wadzona egzekucja oraz jaki jest zakres zachowania sprawy przemocy przy zobowiązaniu go do opusz-

czenia lokalu. 

Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem formalno-dogmatycznej metody badawczej. Przedmio-

tem badania były obowiązujące przepisy prawa zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w ro-

dzinie i w Kodeksie postępowania cywilnego regulującym przebieg postępowania rozpoznawczego w takich 

sprawach z poszerzeniem go o kontekst systemowy. Dla potrzeb badawczych włączone zostały różne ele-

menty tej metody, poczynając od systematycznych z kryteriami i typami wykładni prawa, poprzez wyko-

rzystanie elementów rozumowania logicznego i analizy językowej tekstów prawnych.  

W podsumowaniu stwierdzono brak prawidłowej regulacji prawnej toku postępowania umożliwiającego 

szybkie i sprawne wyegzekwowanie nakazu zachowania skonkretyzowanego w treści takiego orzeczenia.  

Słowa kluczowe: przemoc, ochrona, postępowanie cywilne, postanowienie sądu, egzekucja 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=279
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Effectiveness of a comprehensive legal regulation on the subject of counteracting 

family violence at the stage of forced enforcement 

Abstract 

The issue of the study is the analysis of the legal status related to the compulsory enforcement of a court 

decision. It is a provision obliging the perpetrator of violence to leave the premises or prohibiting him from 

approaching him. It is issued as a result of the examination procedure under the provisions of a separate 

section of the Code of Civil Procedure. Also, the provisions contained in other legal acts, which were 

introduced by the Act of April 30, 2020 amending the Act-Code of Civil Procedure and certain other acts, 

are to create comprehensive protection of family members against acts of violence. However, this wide 

scope of protection ends with the issuance of a court order, despite the fact that the judgment is 

immediately effective and enforceable. 

Thus, the quick receipt of the court's decision by the applicant was not combined with the introduction of 

appropriate legal regulations providing grounds for the efficient implementation of this judgment. The 

legislator did not provide for any special regulations at the stage of compulsory execution of a judgment. 

Moreover, the provisions of the Act on Counteracting Domestic Violence and the Code of Civil Procedure 

include content that raises doubts as to how the execution is to be carried out and what is the scope of the 

conduct of the violence case when obliging him to leave the premises. 

The analysis was carried out using the formal and dogmatic research method. The subject of the study was 

the applicable legal provisions contained in the Act on Counteracting Domestic Violence and in the Code 

of Civil Procedure regulating the course of investigative proceedings in such cases, including the systemic 

context. For research purposes, various elements of this method were included, ranging from systematic 

interpretations of law with criteria and types, through the use of logical reasoning and linguistic analysis of 

legal texts. 

In conclusion, it was stated that there is no proper legal regulation of the course of the proceedings that 

would allow for a quick and efficient enforcement of the behavior order specified in the content of such a ruling. 

Keywords: violence, protection, civil proceedings, court order, execution 
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Grażyna Szabelska1 

Rodzinne uwarunkowania czynników chroniących 

i mechanizmów resilience a zjawisko nadużywania 

i uzależniania od alkoholu 

1. Wprowadzenie 

Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu to jeden z najbardziej niszczących i de-

strukcyjnych fenomenów współczesnej cywilizacji. Uznany za ważny problem spo-

łeczny, od wielu dekad stanowi przedmiot badań naukowców. Swoim odziaływaniem 

ogarnia wiele przestrzeni funkcjonowania człowieka. Celem opracowania jest analiza 

czynników degradujących życie rodzinne wskutek występowania problemu uzależ-

nienia od alkoholu oraz aktualnych, wybranych kierunków badań związanych mecha-

nizmami i procesami mogącymi powstrzymać lub przeciwdziałać destrukcyjnej sile 

alkoholu, takich jak resilience i czynniki chroniące. Zastosowano metodę krytycznej 

analizy literatury przedmiotu badań. Lektura wybranych publikacji w zakresie pro-

blematyki nadużywania i uzależnienia od alkoholu nie pozostawia wątpliwości co do 

szerokiego, negatywnego oddziaływaniu tego zjawiska na całokształt funkcjonowania 

rodziny. Spojrzenie takie jest szczególnie akcentowane przez autorów, którzy inter-

pretują rodzinę na płaszczyźnie teorii systemów. Pełne zrozumienie zarówno prawidło-

wego funkcjonowania rodziny oraz jej dezintegracji może odbywać się poprzez 

badanie jej struktury, dynamiki oraz całego kontekstu, w którym jest osadzona.  

2. Rodzina z problemem alkoholowym w ujęciu systemowym  

W literaturze przedmiotu od dawna za jedną z najważniejszych przyczyn zakłóceń 

w realizowaniu funkcji rodziny jest nadużywanie i uzależnienia od alkoholu [1]. Cha-

rakterystyczne dla systemowego podejścia do rodziny, w tym również rodziny z pro-

blemem alkoholowym, jest analizowanie jej przez pryzmat określonych zasad: całości, 

struktury, granic, mechanizmów sprzężeń zwrotnych i homeostazy [2, s. 10]. Marga-

siński podkreśla, że obciążenie rodziny, w której występuje problem alkoholowy jest 

wielopłaszczyznowe i obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania człowieka: uczuć, 

myśli i zachowania [3, s. 52]. Całościowe, filozoficzno-antropologiczne ujęcie proble-

mów, z jakimi mierzy się rodzina z problemem alkoholowym przedstawia Wojcieszek 

[4]. Koncepcja rodziny jako systemu stanowi również wykładnię badań podejmowa-

nych przez Bradshaw’a na gruncie amerykańskim [5]. Wielu autorów zajmujących się 

problematyką uzależnień podkreśla, że członkowie rodziny osoby uzależnionej lub 

nadużywającej alkoholu egzystują w atmosferze chronicznego stresu, niepewności, 

chaosu i poczucia osamotnienia. Rodziny te przejawiają brak stabilności, zarówno emo-

cjonalnej, fizycznej, jak i finansowej, braku porządku życiowego, możliwości przewidy-

wania zdarzeń i planowania. Efektem funkcjonowania rodziny o tak wysokim nasileniu 

stresu są liczne problemy zdrowotne w postaci specyficznych objawów somatycznych. 

 
1 grazynaszabelska@o2.pl, adiunkt, Instytut Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Akademia Nauk Stosowanych 
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Negatywne konsekwencje zdrowotne wynikają głównie z odczuwania chronicznego 

napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Jak wynika z przywoływanych źródeł życie 

z uzależnionym partnerem i rodzicem, powoduje konieczność zmiany dotychczas 

obowiązujących w rodzinie norm i reguł i przyjęcie nowego, niekorzystnego dla 

rodziny modelu życia. Długotrwałe doświadczanie strachu, lęku, gniewu, smutku, 

upokorzenia nie pozostają obojętne dla zdrowia psychosomatycznego oraz relacji 

z otoczeniem społecznym. Jednocześnie członkowie rodziny osób uzależnionych 

rzadko znajdują w sobie wewnętrzną determinację, by skutecznie zorganizować sobie 

pomoc. Wiąże się to z poczuciem bezradności i pogłębia izolację. Pozostawieni bez 

wsparcia członkowie rodzin osób uzależnionych odczuwany gniew i agresję często 

ukierunkowują na zachowania autodestrukcyjne [6].  

2.1. Zjawisko współuzależnienia 

Jednym ze skutków problemu uzależniania jednego z członka rodziny jest możli-

wość rozwinięcia się u pozostałych jej członków syndromu współuzależnienia. Fenomen 

współuzależnienia jest różnie interpretowany przez znawców problemu i jeszcze nie do 

końca zbadany, mimo że doczekał się wielu opracowań naukowych. Różnice w podej-

ściach analizuje Margasiński, ukazując zarówno poglądy badaczy, którzy interpretują 

współuzależnienie w kategoriach choroby, oraz naukowców, którzy postrzegają współ-

uzależnienie jak zaburzenie osobowości czy też jako reakcję na stres [7]. Niezależnie 

od różnic w klasyfikowaniu współuzależnienia jako choroby bądź zaburzenia badacze 

zgodnie opisują pewne charakterystyczne sposoby zachowań, odczuć, emocji oraz zabu-

rzonej percepcji i postrzegania. Zalas [6] podaje za Wegscheider-Cruse [8], że pierw-

szymi symptomami, które mogą świadczyć o współuzależnieniu są mechanizmy za-

przeczania. Wiąże się to z próbami unikania negatywnych emocji, wskutek czego współ-

uzależniony w zniekształcony sposób interpretuje rzeczywistość. Skutkiem zaprzecza-

nia jest pogłębiający się brak umiejętności rozmowy na temat uzależnienia. W efekcie 

tego współuzależniony wraz z pozostałymi członkami rodziny zaczynają funkcjo-

nować w tak zwanej „pułapce milczenia” [6, s. 288; 8]. Innym objawem współuza-

leżnienia są zachowania przymusowe. Przejawiają się one w postaci manipulowania 

otoczeniem oraz odpowiednim zachowaniem, aby w percepcji innych osób pełnić rolę 

idealnego człowieka. Osoby takie usiłują postępować zgodnie z oczekiwaniami innych 

osób, co zapewnia im tymczasowe i pozorne poczucie wzrostu własnej wartości [6, 

s. 288-289]. Kolejnym objawem współuzależnienia jest wypieranie, przejawiające się 

w unieruchamianiu emocji. Poprzez sztywną kontrolę i utrzymywanie dystansu wobec 

innych osób współuzależniona jednostka staje się niezdolna do nawiązania autentycz-

nych relacji z innymi ludźmi. Unikając prawdziwych emocji, uczy się żyć w taki 

sposób, by nie doświadczać uczuć zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Osobom 

tym towarzyszy obawa przed odrzuceniem, poczucie wstydu związane z zaburzaną 

percepcją własnej osoby jako mało wartościowej, nieatrakcyjnej, o niskich kompe-

tencjach, pełnej wad i niegodnej zainteresowania ze strony otoczenia. Wskutek braku 

umiejętności nawiązywania przez współuzależnionego głębokich relacji, opartych na 

wzajemnym zaufaniu rodzi się poczucie samotności. Jak podaje Zalas [6, s. 291], 

przywołując poglądy Woronowicza [9], o współuzależnieniu świadczą też niektóre 

utrwalone zachowania. Należą do nich głównie: poddanie się swoistemu rytmowi picia 

osoby uzależnionej, dostosowanie się do jego harmonogramu dnia, przejmowanie 
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odpowiedzialności za wszystkie negatywne konsekwencje wynikające z nadużywania 

alkoholu: społeczne, prawne, finansowe, interpersonalne [6]. O współuzależnieniu 

świadczy ponadto wzrost tolerancji patologicznych i dysfunkcyjnych zachowań osoby 

uzależnionej. Powoduje to wzrost poczucia winy, ale też bezradności. Pomaganie 

i nadmierne opiekowanie się przy jednoczesnym poważnym zaniedbywaniu siebie 

i swoich potrzeb jest kolejnym ważnym objawem współuzależnienia [6]. Całokształt 

zmian w funkcjonowaniu osoby współuzależnionej można określić jako znaczące 

obniżenie jakości jej życia i brak motywacji do zmian. Powyższe uwarunkowania 

stanowią prawdopodobnie przyczynę do powielania wykształconych nieprawidłowych 

wzorów rodzinnych. Niemożność wyrwania się z kręgu traumatycznych przeżyć oraz 

nieumiejętność przekroczenia własnych samoograniczeń powodują, że współuzależ-

niony i jego rodziny z pokolenia na pokolenie przekazują poczucie bezradności, 

poczucie winy, nieadekwatnie niskie poczucie wartości oraz nieumiejętność nawiązy-

wania autentycznych relacji interpersonalnych. Czy jednak wszystkie osoby z najbliż-

szego otoczenia osoby uzależnionej są skazane na doświadczanie opisywanych w litera-

turze następstw funkcjonowania w rodzinie alkoholowej i powielania wzoru rodziny 

dysfunkcyjnej w kolejnych pokoleniach? Optymistyczną odpowiedź na to pytanie 

w pewnym zakresie przynoszą doniesienia ostatnich dekad. Badaniom nad identyfiko-

waniem objawów zjawiska szeroko rozumianych następstw nadużywania i uzależnienia 

od alkoholu towarzyszy rozwój badań w zakresie czynników, które mogą chronić lub 

przeciwdziałać tzw. zachowaniom ryzykownym.  

3. Zjawisko resilience  

Szczególnego znaczenia w kontekście przeciwdziałania negatywnym skutkom funk-

cjonowania w środowisku rodziny z problemem alkoholowym są badania nad feno-

menem resilience. Według Boruckiej pojęcie resilience łączy wiedzę z zakresu psychologii 

społecznej, rozwojowej, zdrowia oraz nauk biologicznych i jest koncepcją próbująca 

wyjaśniać fenomen dobrego funkcjonowania jednostki, mimo niesprzyjających uwa-

runkowań życiowych [10, s. 74]. Większość autorów zajmujących zjawiskiem resilience 

w swoich pracach podkreśla, że dotyczy ono prawidłowego funkcjonowania i rozwoju 

człowieka, mimo obiektywnie niekorzystnych warunków.  

 Zdaniem Heszen i Sęk [11, s. 77] koncepcja resilence ma swoje zakorzenienie 

w teorii salutogenezy Antonovsky’ego, rozwijanej pierwotnie w obrębie socjologii 

medycyny, a następnie kontynuowanej również przez badaczy psychologii zdrowia. 

Jak piszą autorki, Antonovsky [9] doszedł do konkluzji, że część osób, które badał, 

a które doświadczały traumatycznych, skrajnie obciążających doświadczeń życiowych, 

potrafiła wrócić do równowagi i poradzić sobie w skrajnie trudnych warunkach. Jak 

podają autorki, człowiek funkcjonuje w dynamicznym stanie chwiejnej równowagi 

[11, s. 77]. Polega to na mechanizmie dostosowywania się organizmu do obecnych 

w życiu człowieka bodźców, nazywanych stresorami. Według Antonowsky’ego zdrowie 

człowieka i jego odporność zależą od kilku czynników, do których zalicza: uogólnione 

zasoby odpornościowe, stresory, poczucie koherencji oraz zachowania i styl życia. Do 

pierwszego z wymienionych czynników autor ten zaliczał własności jednostki oraz cechy 

społeczno-kulturowe. Własności jednostki podzielił na biologiczne, takie jak gene-

tyczne, konstytucjonalne, immunologiczne i biochemiczne. Natomiast cechy społeczno- 

-kulturowe związane są z więziami społecznymi, wsparciem społecznym oraz uogól-
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nionymi cechami i uwarunkowaniami danej kultury i cywilizacji. W tym zakresie autor 

wskazywał na takie obszary, jak sztuka, religia czy filozofia. Tak zwane zasoby odpor-

nościowe umożliwiają uniknięcia stanu, w którym pod wpływem doświadczanych 

stresorów i wymagań powstałe napięcie przekształca się w stres. Zasoby te nazywa się 

cechami ogólnej lub specyficznej odporności na stres lub „wyuczoną zasobnością” [11, 

s. 78-79]. Zasoby odpornościowe mogą być zarówno dziedziczone, jak i wrodzone. Z kolei 

deficyty odpornościowe mogą powstawać z braku zasobów. Sytuacja braku zasobów 

może być również przyczyną określonego typu stresu. W omawianym modelu saluto-

genezy tzw. stresory to wymagania, którym musi sprostać jednostka, wobec których 

nie posiada wykształconych mechanizmów adaptacyjnych i które rodzą stan napięcia. 

Za stresor uważa się wydarzenie, zjawisko, które wprowadza jakiś rodzaj entropii, na-

pięcia czy sprzeczności. Co istotne, w modelu tym zakłada się, że stresor może rów-

nież stwarzać warunki do rozwoju, mobilizacji do działania i pełnić konstruktywną rolę 

w życiu człowieka. Jak opisują Heszen i Sęk, Antonovsky wyodrębnia kilka grup stre-

sorów: stresory psychospołeczne i fizyczno-biologiczne, krótkotrwałe i długotrwałe 

oraz egzogenne i endogenne. Szczególnie istotne są krytyczne wydarzenia życiowe 

zwane stresowymi wydarzeniami zmiany życiowej. Niektóre stresory mieszczą się 

w koncepcji salutogenezy. Chodzi o stresory, których efekt zależy od subiektywnej oceny 

i kompetencji wykorzystania i tworzenia nowych zasobów radzenia sobie jednostki 

z wymaganiami, jakie stawia przed nią rzeczywistość. Jeśli własne zasoby i możliwości 

radzenia sobie w danej sytuacji nie są wystarczające, by sprostać stawianym wymaga-

niom, wówczas powstające napięcie może przerodzić się w stres i objawy zaburzeń. 

Kolejnym czynnikiem w koncepcji Antonovsk’ego, mającym zasadniczy wpływ na 

poziom zdrowia, jest poczucie koherencji. Jest to czynnik, który odpowiada za względ-

nie trwałe przeświadczenie człowieka o przewidywalności świata zewnętrznego i wew-

nętrznego, oraz o tym, że sprawy przyjmą tak pomyślny obrót, jakiego można ocze-

kiwać na podstawie racjonalnych przesłanek [11]. W omawianej koncepcji saluto-

genezy składnikami poczucia koherencji są: poczucie zrozumiałości świata, zaradności 

oraz sensowności. Powyższe składowe pozostają w określonej zależności pomiędzy 

sobą, z tym że zakłada się, iż najważniejsze jest poczucie sensowności. Człowiek, 

który ma poczucie sensowności żyje w przeświadczeniu, że wymagania, jakie napotyka 

są warte wysiłku, co motywuje do dalszego działania i przyczynia się do powstawania 

pozytywnych emocji. Silne poczucie sensowności pobudza pozostałe dwa składniki 

koherencji: poczucie rozumienia świata oraz poczucie zaradności. Poczucie koherencji 

pełni swoistą funkcję regulacyjną dopasowywania zasobów odpowiednio do wymagań. 

Badacze zjawiska koherencji potwierdzają, że odgrywa ono zasadniczą rolę w procesie 

zmagania się człowieka w okresach przeciążenia i kryzysów. Wysokie poczucie kohe-

rencji wzmacnia motywację do życia i działania. Z kolei podjęta aktywność uruchamia 

zasoby, dzięki którym można zmniejszać działanie stresorów lub też odpowiednio 

ukierunkować ocenę stresorów, traktując je jako pozytywne wyzwanie. Jeśli człowiek 

ocenia stresory jako wyzwanie, wówczas bardziej mobilizuje swoje umiejętności, by 

poradzić sobie w danej sytuacji. W wyniku takiego potraktowania stresorów, napięcie 

nie przekształca się w chroniczny stres. Jeszcze ważniejszą rolę odgrywa poczucie 

sukcesu, które wpływa na wzrost poczucia koherencji. Tak więc stresory rozumiane 

jako wyzwanie wpływają na człowieka rozwojowo i uodparniają na dalszy stres. 
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Jednak taki proces ma swoje uwarunkowania, ponieważ ilość stresorów powinna być 

relatywnie niska, a poziom ogólnych zasobów relatywnie wysoki.  

 Z pedagogicznego punktu widzenia warto podkreślić, że zdaniem Heszen i Sęk, 

poczucie koherencji rozwija się w procesie socjalizacji. Istotną rolę odgrywają w nim 

określone wzory wychowania i opieki nad dzieckiem. W wychowaniu rodzinnym klu-

czowe jest zapewnienie przez opiekunów równowagi pomiędzy wymaganiami stawia-

nymi dziecku, a jego zasobami w danym okresie rozwoju. Jeśli wymagania, jakie 

stawiają dziecku rodzice, są adekwatne do wieku, sił i możliwości organizmu, wówczas 

dziecko doświadcza własnej zaradności i poczucia powodzenia życiowego. Ważne 

w kontekście wzrostu poczucia koherencji jest stwarzanie takich uwarunkowań wycho-

wawczych, by dzieci oraz młodzież miały aktywny wpływ na rozwiązywanie proble-

mów i wykonywanie zadań. Doświadczanie własnej podmiotowości kształtuje poczucie 

uczestnictwa, zaangażowania oraz autonomii. Cechy te najsilniej związane są z poczu-

ciem sensowności jako najważniejszego składnika poczucia koherencji [11]. Zdrowe, 

konstruktywne relacje w rodzinie mogą skutecznie przeciwdziałać zachowaniom ryzy-

kownym dzieci i młodzieży. Szczególnego zaakcentowania wymaga rola podstawowej 

więzi małego dziecka z matką lub opiekunem. Relacja ta stanowi fundament poczucia 

bezpieczeństwa. Badania starszych dzieci przeprowadzone przez Ostaszewskiego 

wskazują, że ważnym czynnikiem chroniącym jest wsparcie emocjonalne przynajmniej 

jednego z rodziców. Ostaszewski podkreśla też rolę nadzorowania oraz monitorowania 

zachowań dziecka. Duże znaczenie odgrywa również czytelne komunikowanie zasad 

i norm społecznych oraz zachowań prozdrowotnych, do których powinno się dziecko 

dostosować. Szereg praktyk wychowawczych rodziców uznaje się za jeden z naj-

ważniejszych czynników chroniących [12]. 

Na gruncie pedagogiki dogłębnej analizy zjawiska resilience dokonała Junik [13], 

która proponuje spolszczony termin rezyliencja. Autorka podkreśla, że dotychczasowe 

badania ujawniły szerokie spektrum czynników indywidualnych, społecznych, rodzin-

nych i pozarodzinnych mających związek z kształtowaniem się zjawiska rezyliencji, 

ukierunkowując badaczy na analizę tego zjawiska jako swoistego procesu [13, s. 51]. 

Procesualne podejście do problematyki resilience nasuwa analogię do podejścia jakie 

prezentują zwolennicy teorii systemowej, która zwraca uwagę na osadzenia badanego 

zjawiska w określonym środowiskowym kontekście oraz liczne powiązania i wzajemne 

interakcje poszczególnych czynników [14].  

Według Boruckiej resilience odnosi się do trzech grup zjawisk: prawidłowego 

rozwoju mimo ekspozycji na podwyższony poziom ryzyka, dobrego psychospołecz-

nego funkcjonowania mimo silnego stresu oraz powrotu do zdrowia po przejściu 

traumatycznych wydarzeń tzw. „odbijanie się od dna” [10]. Borucka akcentuje fakt 

współwystępowania dwóch kluczowych dla resilience aspektów: podwyższonego po-

ziomu ryzyka w życiu jednostki oraz pozytywnej adaptacji. Pogłębione badania obydwu 

aspektów przynoszą wiele interesujących i obiecujących z perspektywy profilaktyki 

konkluzji. 

3.1. Czynniki ryzyka  

Badacze zwracają uwagę na występowanie czynników ryzyka zarówno pojedynczo, 

jak i w grupach, jednak dotychczasowe badania czynników ryzyka obejmowały naj-

częściej grupy: czynników związanych z rodziną, środowiskiem oraz czynnikami 
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indywidualnymi. Czynniki ryzyka związane z rodziną obejmują: zachowania anty-

społeczne i przestępcze rodziców, agresję i przemoc w rodzinie, zaburzenia psychiczne 

rodziców, niskie wykształcenie, niewydolność wychowawczą rodziców, bezrobocie, 

nadużywanie i uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz 

rozwód rodziców. Czynniki związane ze środowiskiem to najczęściej obecność śro-

dowiska kryminogennego, subkultury związanej z przemocą, wysoki poziom bezro-

bocia, brak zaufania, patologiczne sąsiedztwo, niekorzystne środowisko w szkole. 

Czynniki indywidualne badacze wiążą z podatnością na stres, traumą z dzieciństwa, 

zachowaniami agresywnymi i niską inteligencją. Badania potwierdziły, że występo-

wanie tylko jednego lub dwóch czynników ma niewielki negatywny wpływ na życie 

osoby, natomiast kumulacja trzech i więcej czynników ryzyka zwiększa prawdo-

podobieństwo wystąpienia zaburzeń przystosowawczych lub choroby [10, s. 13].  

W literaturze przedmiotu podkreśla się różnicę pomiędzy czynnikami ryzyka 

a mechanizmami ryzyka. Luthar i Zingler [15] zauważają, że przy definiowaniu 

czynników podwyższonego ryzyka ważne jest odróżnienie negatywnych zdarzeń ży-

ciowych, które są kontrolowane przez jednostkę i wynikają raczej z nieprzystosowania 

i innych świadomie podejmowanych zachowań ryzykowanych od negatywnych 

zdarzeń życiowych, których jednostka nie jest w stanie kontrolować i które mają 

charakter losowy. Do takich zdarzeń można zaliczyć na przykład rozwód rodziców czy 

śmierć bliskiej osoby. Według wspomnianych autorów do pomiaru podwyższonego 

ryzyka powinny zaliczać się tylko te negatywne wydarzenia życiowe, na które osoba 

nie ma wpływu. Innym sygnalizowanym problemem przy analizie czynników ryzyka 

jest subiektywny charakter negatywnych społecznych uwarunkowań środowiskowych. 

W subiektywnym odbiorze te same warunki mogą być dla jednych przyczyną 

wysokiego życiowego stresu dla innych nie [10, s. 13]. Borucka [10, s. 14], powołując 

się na badania Ruttera [16], wskazuje na kolejne istotne rozróżnienie: pomiędzy samymi 

czynnikami ryzyka a mechanizmami ryzyka. W niektórych sytuacjach mimo obiek-

tywnie stwierdzanych czynników ryzyka w życiu jednostki nie dochodzi do powstania 

mechanizmów, które powodują zaburzenia w jej funkcjonowaniu [9, s. 14]. 

3.2. Pozytywna adaptacja  

Kolejnym pojęciem związanym ze zjawiskiem resilience jest aspekt pozytywnej 

adaptacji. Masten [17], jak podaje Borucka [10, s. 14], wymienia dwa rodzaje kryteriów 

pozytywnej adaptacji: zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zewnętrzne odnoszą się do społecz-

nego funkcjonowania. Osoby takie osiągają sukcesy, nie popełniają wykroczeń, nie 

wchodzą w kolizje z prawem. Wewnętrzne odnoszą się do zdrowia psychicznego. 

Osoby takie nie odczuwają silnego stresu, cieszą się dobrym zdrowiem psychicznym.  

3.3. Czynniki podatności  

Za czynniki tak zwanej podatności uznaje się czynniki uwarunkowane biologiczne, 

które mogą modyfikować negatywne skutki podwyższonego poziomu ryzyka. W lite-

raturze podaje się przykłady, że płeć męska jest czynnikiem, który może sprzyjać 

modyfikacji negatywnych skutków podwyższonego poziomu ryzyka. Chłopcy w po-

równaniu z dziewczętami w większym stopniu ulegają negatywnym wpływom, szczegól-

nie jeśli występują rodzinne lub środowiskowe czynniki ryzyka. Innym biologicznie  
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uwarunkowanym czynnikiem jest niski stopień inteligencji. Wystąpić może wówczas 

zwiększona trudność w procesach adaptacyjnych przy jednoczesnym doświadczaniu 

długotrwałego stresu. Trzecim badanym aspektem jest temperament. Takie cechy tem-

peramentu, jak brak równowagi emocjonalnej, porywczość, smutek, złość lub płacz-

liwość, powodują niechęć i krytykę ze strony środowiska [8, s. 15]. 

Związek poczucia koherencji i radzenia sobie ze stresem, jak podają Heszen i Sęk, 

weryfikował Pasikowski [18], który wykazał, że osoby z silnym poczuciem koherencji 

oceniają wydarzenia życiowe i bodźce zewnętrzne jako mniej stresowe [11, s. 86]. 

Potwierdza to jedno z podstawowych zasad salutogenezy, polegające na tym, że osoba 

o silnym poczuciu koherencji ocenia stresory obciążające raczej jako konstruktywne 

wyzwania. Poczucie koherencji należy więc traktować jako swoisty bufor, ponieważ 

minimalizuje doświadczanie negatywnych emocji. Szczególnie inspirujące z punktu 

widzenia nauk o wychowaniu są wyniki badań Sagy i Antonovsky’ej [19], przywo-

ływane przez Heszen i Sęk [11, s. 88], które poddały badaniom proces socjalizacji 

w okresie dorastania. Okazało się, że kluczowe dla wysokiego poczucia koherencji 

w życiu dorosłym ma zrównoważenie obciążeń w okresie dorastania. Ważne są również 

czynniki socjokulturowe rodzin w okresie dorastania i jakość więzi rodzinnych. Ro-

dzinnymi uwarunkowaniami poczucia koherencji zajmowali się również Frączek 

i Zwoliński [20]. Autorzy udowodnili, że doświadczenie odrzucenia w okresie dzieciń-

stwa przez rodziców negatywnie wpływa na poziom poczucia koherencji. Powyższe 

przykłady badań potwierdzają przypuszczenia o dużym znaczeniu wychowania 

w rodzinie dla rozwoju poziomu poczucia koherencji.  

3.4. Poczucie koherencji a profilaktyka pozytywna 

Fenomen koherencji jako ważny aspekt w radzeniu sobie ze stresem może być 
z powodzeniem wykorzystywany w profilaktyce pozytywnej zachowań ryzykownych 
młodzieży. W ramach profilaktyki pozytywnej zasadniczy mechanizm kontroli czynni-
ków ryzyka opiera się według Ostaszewskiego [14] na równoważeniu i kompenso-
waniu siły tych czynników poprzez rozwijanie i wzmacnianie zasobów indywi-
dulanych i środowiskowych. Tak rozumiana profilaktyka nie koncentruje uwagi na 
eliminowaniu zagrożeń, ale raczej na wzmacnianiu tych aspektów, które powodują, że 
ludzie są bardziej odporni na zagrożenia. Zgodnie z tym zapobieganie zachowaniom 
ryzykownym należy koncentrować na wspieraniu pozytywnego rozwoju, tworzeniu 
przyjaznego środowiska szkolnego, wspieraniu rodziców oraz rodziny, dowartościo-
wywaniu młodych ludzi, włączaniu w działalność prospołeczną, rozwijaniu konstruk-
tywnych pasji i zainteresowań, rozwijaniu sił duchowych, doskonaleniu życiowych 
kompetencji, które mogą stanowić bufor bezpieczeństwa w sytuacjach zwiększonego 
zagrożenia wystąpieniem zachowań ryzykownych [14]. Profilaktyka pozytywna kon-
centruje się na mocnych stronach człowieka w procesie rozwiązywania problemów 
życiowych. Autorzy zwracają uwagę, iż pozytywna profilaktyka daje szersze możliwości 
nadążania za zmieniającymi się zagrożeniami współczesnego świata, wzrostem ilości 
stresorów w życiu dzieci i młodzieży. Pozytywna profilaktyka koncentruje uwagę na 
wspieraniu zdrowych relacji społecznych oraz dostępie do zasobów prorozwojowych. 
Szczególnego podkreślenie wymaga rozwój kierunków pozytywnej profilaktyki w po-
staci wzmacniania konstruktywnych relacji dziecko–rodzice, tworzenie pozytywnego, 
sprzyjającego sukcesowi, klimatu w szkole, udzielanie wsparcia przez znaczące osoby 
dorosłe (tzw. mentoring) oraz rozwijanie kreatywnych form aktywności pozaszkolnej [14].  
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Interesujące i całościowe ujęcie czynników chroniących prezentuje Wojcieszek [4, 
s. 38], zaliczając do nich: silną więź z rodzicami, sukcesy w nauce, zainteresowanie 
nauką, zaangażowanie we własną przyszłość i rozwój, praktyki religijne, szacunek do 
norm społecznych i autorytetów czy konstruktywną grupę rówieśniczą. Wojcieszek 
zwraca uwagę, że wspólnym mianownikiem wspomnianych czynników jest ich osobo-
wy charakter. Wojcieszek wnioskuje, że tym, co skutecznie chroni osobę przed zacho-
waniami ryzykownymi są inne osoby połączone z nią relacjami osobowymi [4, s. 39]. 

4. Podsumowanie 

Analiza czynników degradujących życie rodzinne wskutek występowania problemu 
uzależnienia od alkoholu potwierdza konieczność dalszego, interdyscyplinarnego 
namysłu nad podjętą problematyką. Szczególnie interesujące i obiecujące są implikacje 
badania procesów resilience. Zarówno rodzina, jak i środowisko lokalne mogą stanowić 
obszar występowania całego spektrum tak zwanych czynników chroniących, które są 
podstawą fenomenu prawidłowego funkcjonowania i rozwoju człowieka mimo obiek-
tywnie niekorzystnych uwarunkowań życiowych. Znajomość funkcjonowania mecha-
nizmów chroniących oraz dotychczasowe próby aplikowania ich do praktyki życia 
społecznego stanowią duże wyzwanie dla nauk społecznych w najbliższych dekadach. 
W dobie pogłębiającego się kryzysu więzi osobowych, szczególną rolę upatrywać 
należy w pracy wychowawczej i terapeutycznej na wszystkich szczeblach i obszarach 
edukacji. Dotychczasowy rozwój badań nad zjawiskiem resilience pozwala mieć 
nadzieję, że długofalowe odziaływania wychowawcze, wykorzystujące mechanizmy 
resilience w programach profilaktycznych przyniosą oczekiwane efekty. Procesy resilience 
są aktualnie inicjowane i implementowane w ramach nowoczesnych programów pro-
filaktycznych przez wykwalifikowanych specjalistów profilaktyków za pomocą profe-
sjonalnych metod. Jednocześnie, biorąc pod uwagę skalę problemu, należy podkreślić, 
że są to działania niewystarczające i siłą rzeczy ograniczone do wybranych środowisk 
objętych określonym programem profilaktycznym. Współczesny postęp w zakresie 
rozwoju profilaktyki uprawnia do prognozowania, że w dalszej perspektywie horyzont, 
cele i skala odziaływań profilaktycznych zostaną poszerzone o uświadamianie i rozwi-
janie mechanizmów resilience w przestrzeni codziennego życia każdej osoby, wspól-
noty, środowiska lokalnego i całego społeczeństwa.  
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Rodzinne uwarunkowania czynników chroniących i mechanizmów resilience 
a zjawisko nadużywania i uzależniania od alkoholu 

Streszczenie 
Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu to jeden z najbardziej powszechnie występujących problemów spo-
łecznych, który swoim negatywnym odziaływaniem ogarnia wiele przestrzeni funkcjonowania człowieka. 
Literatura przedmiotu bogata jest w doniesienia naukowe analizujące problem w kontekście zarówno biolo-
gicznym, psychologicznym, jak i społecznym. W niniejszym opracowaniu uwagę skoncentrowano na wy-
branych aspektach degradacji życia rodzinnego postępującego wraz z narastaniem problemu alkoholowego 
oraz na analizie aktualnych poszukiwań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania temu zjawisku. W arty-
kule przywołano publikacje wielu znaczących autorów zajmujących się problematyką nadużywania 
alkoholu i uzależnienia od alkoholu, których rozważania nie pozostawiają wątpliwości co do szerokiego 
i negatywnego odziaływania tego zjawiska na całokształt funkcjonowania całej rodziny. Spojrzenie takie 
jest szczególnie charakterystyczne dla autorów, którzy interpretują rodzinę w perspektywie teorii systemów. 
W ramach systemowego podejścia do problematyki rodziny, w tym również rodziny z problemem alko-
holowym, podejmuje się analizy z zastosowaniem zasady całości, struktury, granic, mechanizmów sprzężeń 
zwrotnych i homeostazy. W aspekcie profilaktyki alkoholowej analizie poddano dostępne doniesienia z badań 
nad zjawiskiem resilience oraz czynnikami chroniącymi. W tym kontekście zasadne wydają się podejmo-
wane w artykule próby implementacji tych dociekań w obszarze pedagogiki rodziny i wychowania. Ro-
dzina stanowić może bowiem obszar występowania całego spektrum tak zwanych czynników chroniących, 
które są podstawą fenomenu prawidłowego funkcjonowania i rozwoju człowieka mimo doświadczania 
traum i obiektywnie niekorzystnych uwarunkowań życiowych. 
Słowa kluczowe: proces resilience, czynniki chroniące, uzależnienie od alkoholu, współuzależnienie  
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Family determinants of protective factors and resilience mechanisms  

and the phenomenon of alcohol abuse and dependence 

Abstract 

Excessive drinking of alcohol and alcohol dependence are one of the most common social problems. Its 

negative impact covers many areas of human functioning. The literature on the subject is rich in scientific 

reports analyzing the problem in both biological, psychological and social contexts. In this study, attention 

is focused on selected aspects of the degradation of family life progressing with the growing alcohol 

problem and on the analysis of current searches in the field of prevention this phenomenon. The article 

cites the publications of many significant authors dealing with the problems of alcohol dependence, whose 

considerations leave no doubt as to the wide and negative impact of this phenomenon on the overall 

functioning of the whole family. Such a view is particularly characteristic of authors who interpret the 

family in the perspective of systems theory. As part of a systemic approach to the issue of the family, 

including the family with an alcohol problem, analysis is undertaken using the principle of wholeness, 

structure, boundaries, feedback mechanisms and homeostasis. In the aspect of alcohol prevention, available 

reports from research on the phenomenon of resilience and protective factors were analyzed. In this 

context, the attempts made in the article to implement these investigations in the area of family pedagogy 

and upbringing seem justified. The family can be an area of occurrence of the entire spectrum of so-called 

protective factors, which are the basis for the phenomenon of proper functioning and development of man 

despite experiencing traumas and objectively unfavorable life conditions.  

Keywords: resilience process, protective factors, alcohol dependence, codependency 
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Katarzyna Prejsnar1, Małgorzata Ormian2 

Ochrona prawna zwierząt towarzyszących 

1. Wstęp 

W Polsce jednym z najważniejszych aktów prawnych nakładających obowiązki na 

właścicieli zwierząt towarzyszących jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2022. poz. 572) [1]. Ustawodawca w art. 1 stwierdza, że zwierzęta 

nie są rzeczą i wskazuje na konieczność ich ochrony i opieki. Oznacza to wystąpienie 

w polskim systemie prawnym mechanizmu dereifikacji, które zakłada, że zwierzę 

i rzecz w rozumieniu kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 roku 

poz. 1509, 2459) [2] to dwie odrębne kategorie stosunków cywilnoprawnych. Ustawo-

dawca określił w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022. 

poz. 572) [1], że zwierzęciem domowym jest każde utrzymywane przez człowieka 

w charakterze jego towarzysza. Według Raportu FEDIAF [3], 85 mln gospodarstw 

domowych w Europie posiada zwierzęta domowe, przy czym w Polsce jest utrzy-

mywane ponad 17 mln. Ponadto Autorzy raportu stwierdzili, że zmianie ulega nazew-

nictwo, bowiem respondenci zamiast zwierzę używali określeń towarzysz, członek 

rodziny, przyjaciel. Badania dotyczące zwierząt przyczyniły się do zmiany z przedmio-

towego charakteru zwierząt w XIX wieku do podmiotowego ich statusu – towarzyszy 

i członków rodziny obecnie. Zwierzę to towarzysz, którym należy się opiekować [4]. 

W Polsce 45% obywateli posiada zwierzę domowe, przy czym 39% zwierząt towa-

rzyszących stanowią psy, koty natomiast 33%.  

Jak wskazują badania monitorujące przypadki znęcania się nad zwierzętami [5], 

ponad 84% ofiar przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt to zwierzęta domowe. 

Głównie sprawcami byli mieszkańcy wsi, a także mężczyźni [5]. Jednocześnie, jak wska-

zały badania monitoringowe, ponad 74% spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom 

kończyło się odmową wszczęcia lub umorzeniem postępowania, a tylko 19% znalazło 

swój finał w sądzie. Wpływ na występowanie przypadków znęcania się nad zwierzę-

tami może mieć brak świadomości, wychowanie i edukacja, ale również nieznajomość 

przepisów prawa. Natomiast już obowiązujące powinno być przestrzegane i bez-

względnie respektowane.  

2. Obowiązujące akty prawne w Polsce 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022. poz. 572) 

[1] cały rozdział 2 poświęca zwierzętom domowym. W art. 9.1. wskazuje na odpowie-

dzialność właścicieli zwierząt w zakresie zapewnienia im podstawowych potrzeb w za-

kresie dostępu do wody i pokarmu, a także właściwych warunków utrzymania. Pro-

blemem, który został uregulowany zapisem w ustępie 2 tego artykułu jest trzymanie 

zwierząt na uwięzi. Zapis w zakresie maksymalnego czasu takiego ograniczenia, ale 

również długość uwięzi jest trudna do wyegzekwowania w ramach obowiązującego 
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prawa [6]. W takim przypadku trudno uznać warunki bytowania zwierząt za zadowa-

lające. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech i Węgrzech taki sposób 

utrzymania jest prawnie zakazany. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022. poz. 572) [1], pies może być utrzymywany na 

uwięzi do 12 godzin, jednak praktycznie nie ma możliwości sprawdzenia, jak to jest 

realizowane w praktyce. 

Ustawa expersis verbis zakazuje obrotu zwierzętami domowymi, ograniczając je do 

miejsc chowu lub hodowli, a rozmnażanie psów i kotów jest dopuszczone tylko w zare-

jestrowanych hodowlach. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny również w zakresie 

sprawowania kontroli nad zwierzęciem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 roku 

poz. 1509, 2459) [2].  

W odniesieniu do zwierząt utrzymywanych w schroniskach obowiązującym będzie 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 roku w spra-

wie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt 

(Dz.U. 2022, poz. 175) [7] (Vacatio legis – 12 miesięcy). Należy podkreślić, że 

zapewnia ono znaczną poprawę warunków dla zwierząt w schroniskach. Wyodrębniono 

w nim, m.in. podmioty w zależności od liczby utrzymywanych zwierząt, wprowadzono 

minimalne powierzchnie kojców dla psów oraz pomieszczeń dla kotów, dookreślono 

zasady dotyczące wybiegów i korzystania z nich, zasady profilaktyki, pielęgnacji 

i leczenia. Istotnym jest zapis dotyczący kompetencji osoby zatrudnionej i odpowie-

dzialnej za przestrzeganie przepisów prawa.  

Obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt w Polsce wynika z Ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022. poz. 572) [1], w której ustawo-

dawca stwierdza, że za działania w tym zakresie odpowiadają gminy (art. 11.1). Obo-

wiązek ten jest realizowany przez coroczne uchwalanie programu zgodnie z zapisem 

obowiązującej ustawy. Gmina może podejmować działania w ramach planu kastracji 

czy sterylizacji zwierząt, z poszanowaniem prawa właścicieli. Jednocześnie poziom 

akceptacji społecznej tych zabiegów jest zróżnicowany, uwarunkowany poziomem 

wiedzy, kulturą, świadomością ekologiczną, a także dostępnością zasobów finanso-

wych [8].  

Odrębną kwestią jest porzucenie zwierzęcia skutkujące negatywną reakcją ze strony 

opinii publicznej, ale również prawa [9]. Jednak kwestia odpowiedzialności w tym 

przypadku nie zawsze jest oczywista. W ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022. poz. 572) [1] ustawodawca zaliczył porzucanie 

zwierząt do czynów o znamionach znęcania się nad zwierzęciem. Niestety jest to 

w ostatnich latach jedno z najpowszechniejszych przestępstw skierowanych przeciwko 

zwierzętom. Jednak ze względu na liczne trudności dowodowe i nikłą świadomość 

ludzi w tym zakresie, jest też zarazem jednym z najrzadziej sankcjonowanych prze-

stępstw skierowanych przeciwko zwierzętom [9].  

W aspekcie ochrony zwierząt nie sposób pominąć Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 

z 2020 roku poz. 1421) [10], która w art. 56 ust. 1 i ust. 2 wskazuje na obowiązek 

wykonywania szczepień profilaktycznych przeciwko wściekliźnie u psów powyżej 3. 

miesiąca życia, a odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na właścicielu 

zwierzęcia. Zabieg ten musi być powtarzany co 12 miesięcy.  
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3. Odpowiedzialność karna w związku z nieprzestrzeganiem 

obowiązującego prawa 

Aktem prawnym regulującym kwestię odpowiedzialności karnej za nieprawidłowości 

w utrzymaniu i zapewnieniu właściwych warunków utrzymania zwierząt towarzy-

szących reguluje Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 roku 

poz. 1138) [11]. Ponadto artykuł 202 § 3 ostrzega o karze pozbawienia wolności 

w zakresie produkcji lub posiadania treści pornograficznych związanych z przemocą, 

a także posługiwaniem się zwierzęciem. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 roku poz. 1740, 2320, z 2021 roku poz. 1509, 2459) 

[2] w art. 424 reguluje kwestię ochrony przed agresywnymi zwierzętami, wyłączając 

odpowiedzialność za powstałą szkodę. Natomiast art. 431 przywoływanej ustawy 

reguluje kwestię odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę, które po-

winny być naprawione przez właściciela [2].  

Polska zobowiązana jest do przestrzegania norm prawnych Unii Europejskiej. 

Fundamentalnym aktem prawnym regulującym kwestię ochrony zwierząt jest Traktat 

Lizboński (Dz. Urz. UE C326/47, 26.10.2012) [12]. Zawiera on zapisy wskazujące, że 

formułowanie prawa w Unii Europejskiej i Państwach Członkowskich w każdym wy-

miarze musi uwzględniać potrzeby zwierząt jako organizmów zdolnych do odczuwania 

cierpienia. Wymóg zapewnienia dobrostanu zwierzętom nie musi stać w sprzeczności 

z tradycją, kulturą czy dziedzictwem każdego z Państw Członkowskich [12].  

4. Regulacje związane z transportem i handlem zwierzętami towarzyszącymi 

Dobrostan zwierząt towarzyszących nie jest obecnie przedmiotem prawodawstwa 

UE, a jednocześnie w tym zakresie Unia Europejska ma ograniczone kompetencje 

prawne do działania. Jedynie w przypadku zasad regulujących handel i import do UE 

status prawny został uregulowany [13]. Ma ono jednak pewne ograniczenie, wymie-

nione są bowiem tylko dwa odniesienia dotyczące psów i kotów: ze względu na młody 

wiek i zdolność do transportu (Rozporządzenie nr 1/2005, Załącznik I, Rozdział I, 2(f)) 

oraz pojenie i karmienie (Rozporządzenie nr 1/2005, Załącznik I, Rozdział V, 2.2) 

[14]. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie 

ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające 

dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97(Dz. Urz. 

UE L3/1, 5.1.2005) [14] pomija tak ważne kwestie, jak np. wielkość transpondera, ich 

rozmieszczenie lub temperaturę i wilgotność dostosowane do potrzeb różnych ras psów 

i kotów oraz komfort termiczny zwierząt. W ostatnich latach podjęto pewne kroki 

w zakresie dobrostanu zwierząt towarzyszących. 3 listopada 2020 roku platforma UE ds. 

dobrostanu zwierząt zatwierdziła dokument zawierający „Wytyczne dotyczące odpo-

wiedzialnej hodowli psów”, który został dodany do istniejących wytycznych dotyczą-

cych komercyjnego przemieszczania kotów i psów oraz wytycznych dotyczących 

internetowych platform sprzedaży psów, zawiera również wytyczne dla hodowców 

zwierząt rasowych. Podkreślono w nim, między innymi, konieczność wczesnej socjali-

zacji zwierząt [15]. W 2013 roku Komisja Europejska wskazała na potrzebę poprawy 

ustawodawstwa na szczeblu unijnym i krajowym w zakresie dobrostanu psów i kotów 

objętych obrotem handlowym. W 2019 roku zatwierdziła zalecenia w sprawie skoordyno-

wanego planu kontroli urzędowych w zakresie internetowej sprzedaży psów i kotów 

w państwach członkowskich UE. Dodatkowo unijne prawo o zdrowiu zwierząt (Roz-
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porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 roku 

w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty 

w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) [16], które weszło w życie 

21 kwietnia 2021 roku po 5 latach od jego ogłoszenia, porządkuje wiele obszarów. 

Przewiduje utworzenie rejestrów hodowców na szczeblu krajowym w celu ułatwienia 

kontroli internetowej sprzedaży psów i kotów. Jednocześnie upoważnia Komisję do 

przyjęcia aktów delegujących w zakresie zapisywania w bazie danych informacji 

dotyczących gatunków zwierząt innych niż gatunki zwierząt gospodarskich. Analizując 

zapisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, koniecznym wydaje się wprowadzenie 

regulacji dotyczących procedur hodowlanych prowadzących do uzyskania osobników 

ze specyficznymi cechami anatomicznymi, które skutkują obniżoną jakością życia. 

Dotyczy to głównie ras brachycefalicznych (np. buldogi, mopsy, boston teriery), z krót-

kimi kufami i spłaszczonymi pyskami. W konsekwencji zwierzęta te cierpią z powodu 

chorób układu oddechowego [17].  

5. Ochrona prawna zwierząt i ich dobrostan 

Istotnym elementem kształtowania dobrostanu zwierząt towarzyszących jest czło-

wiek bezpośrednio sprawujący opieką na zwierzęciem. Dobrostan (welfare, well-

being) to termin, który zadomowił się na trwałe w świadomości nie tylko hodowców, 

praktyków czy naukowców, ale również ludzi mających do czynienia ze zwierzętami 

w życiu codziennym [18-20]. Pojemność znaczeniowa tego określenia skłania do 

postrzegania potrzeb każdego osobnika w ujęciu holistycznym. Termin ten wyrasta 

z takich kategorii biologicznych, jak stres, tolerancja, adaptacja, kondycja i homeostaza 

[21, 22]. „Stan dobra” dotyczy organizmu jako całości i obejmuje wszystkiego jego 

funkcje, od reakcji psychicznych (emocje, odczucia), do zjawisk zachodzących na po-

ziomie komórkowym [23]. Stanowi zespół warunków pokrywających potrzeby biolo-

giczne, behawioralne oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach 

harmonii z otaczającym środowiskiem [24-26]. Zróżnicowane sposoby wykorzystania 

zwierząt przez człowieka we współczesnym świecie wskazują na konieczność do-

precyzowania regulacji prawnych dotyczących ich ochrony. Zadaniem podstawowym 

tej ochrony jest zapobieganie nadmiernej eksploatacji zwierząt i zagwarantowanie im 

wysokiego poziomu dobrostanu. W odniesieniu do zwierząt towarzyszących dobrostan 

będzie osiągany m.in. poprzez optymalne warunki utrzymania, które skutkują wysoką 

jakością ich życia. Jednocześnie powinny eliminować w maksymalnym stopniu wszel-

kie uciążliwości, natomiast w aspekcie pozytywnym pozwalają zwierzętom na osiąg-

nięcie maksymalnie korzystnego statusu na poziomie doznań (feelings), a także 

zachowania [27-29]. 

W dniu 21 października 2021 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

odbyła się konferencja pt. „Kolizje między prawem właściciela a prawami zwierząt 

i uprawnieniami tych, którzy je ratują”. Podejmowana tematyka wynikała z wniosków 

zgłaszanych do RPO sugerujących konieczność przeanalizowania art. 7 ust. 1 i 3 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022. poz. 572) [1]. 

W wykładzie wprowadzającym stwierdzono, że człowiek ma nad istotą żyjącą nie-

ograniczoną władzę. Jednocześnie ustawodawstwo unijne i polskie cechuje dualizm, 

bowiem z jednej strony zwierzęta nie są rzeczami, z drugiej zaś nakazuje się stosować 

do nich przepisy o rzeczach. Podkreślić należy, że Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
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o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022. poz. 572) [1] powinna chronić zwierzęta, a nie 

opiekunów. Dlatego interwencyjne odebranie zwierzęcia przez organizacje społeczne 

musi być zgodne z obowiązującym prawem. Interweniujący może wejść na teren innej 

osoby nawet bez jej zgody, jeśli ratuje dobro o wyższej wartości. Dotyczy to zwłaszcza 

sytuacji znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.  

Jak podaje Mazur [30], propozycja wskazania właścicieli czy opiekunów jako 

reprezentantów pokrzywdzonych zwierząt wynika niejako ze zmian postaw moralnych 

w społeczeństwie. Jest również element włączania obywateli w działania na rzecz śro-

dowiska naturalnego. Rewizja rozwiązań procesowych w aspekcie umożliwienia wystę-

powania nie tylko organizacji społecznych w imieniu zwierząt mogłaby znacząco 

wzmocnić sprawczość obywateli, którzy mogliby efektywnie zabiegać o prawa po-

krzywdzonych zwierząt. 

Jedną z kwestii istotnych dla zapewnienia wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt 

są warunki przewozu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie przemieszczania o charakterze 

niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 

[13], towarzyszą one właścicielowi lub osobie upoważnionej. Ograniczono również ich 

liczbę do 5 sztuk. Zwierzęta ponadto muszą być zidentyfikowane. Dokumentem iden-

tyfikacyjnym wystawianym na potrzeby przemieszczania zwierząt domowych pomię-

dzy państwami członkowskimi UE jest paszport. Wzór paszportu wydawanego w UE 

został określony w części 1 Aneksu nr III Rozporządzenia 577/2013 [31]. Aby ogra-

niczyć nielegalny handel psami i kotami, Parlament wezwał do przyjęcia unijnego 

planu działania, surowszych sankcji i obowiązkowej rejestracji w rezolucji przyjętej 

12 lutego 2020 roku [32].  

Z prawnego punku widzenia zwierzęta nie mają praw, gdyż nie mają zdolności do 

czynności prawnych, bo nie są podmiotami. Prawa takie przyznane są wyłącznie 

ludziom, jednak zwierzęta podlegają prawnej ochronie. Można stwierdzić, że polskie 

przepisy dotyczące ochrony zwierząt domowych są dosyć restrykcyjne, a przewidziane 

kary surowe. Jednak dotychczas sądy nie orzekają kar z górnej granicy, a i sama skala 

wszczynanych postępowań jest zbyt niska. Przeważnie przestępcy otrzymują karę 

pozbawienia wolności w zawieszeniu ale też niskie kary finansowe, co nie stanowi 

czynnika odstraszającego. Tylko surowe kary mogą stanowić przestrogę i informować 

o nieuchronności kary [28].  

Przepisy prawa w Polsce w stosunku do zwierząt towarzyszących nie posługują się 

terminem dobrostan. Realizują natomiast koncepcję dobrostanu poprzez ochronę zwierząt 

oraz humanitarnej ochrony (przeciwdziałanie cierpieniu). Jak wskazuje Pietrzykowski 

[33], potencjalną regulacją konstytucyjną, w której możliwe jest poszukiwanie ugrun-

towania dla wartości dobrostanu zwierząt, są względy ochrony środowiska natural-

nego, znajdujące odzwierciedlenie w Konstytucji (art. 5, 74 i 86 Konstytucji). Należy 

podkreślić, że dbałość o dobrostan zwierząt jest działalnością z obszaru ochrony środo-

wiska naturalnego człowieka, co znajduje odzwierciedlenie w Ustawie z dnia 16 kwiet-

nia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718, z 2022 roku  

poz. 84) [34]. Zwierzęta są elementem ekosystemu i środowiska życia człowieka. Ich 

brak może zaburzyć równowagę w przyrodzie. 
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6. Podsumowanie 

Zwierzę towarzyszące to nie rzecz, której wystarczy zapewnić wyłącznie minimum 

bytowania, normowanie zapisami odpowiedniej ustawy lub rozporządzenia. To żywy 

organizm, którego jakość życia jest tym wyższa, im w większym zakresie zapewnimy 

mu możliwość realizacji zachowań wynikających z wzorca gatunkowego i rasowego 

oraz cech osobniczych.  
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Ochrona prawna zwierząt towarzyszących 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono obowiązujące uregulowania prawnej ochrony zwierząt towarzyszących w świetle 

polskich i unijnych przepisów. Przestrzeganie praw zwierząt i wysoki poziom dobrostanu zwierząt towa-

rzyszących powinny być normą w relacjach człowiek–zwierzę. Z prawnego punku widzenia zwierzęta nie 

mają praw, gdyż nie mają zdolności do czynności prawnych, bo nie są podmiotami. Prawa takie przyznane 

są wyłącznie ludziom, jednak zwierzęta podlegają prawnej ochronie. Przepisy prawa w Polsce w stosunku 

do zwierząt towarzyszących nie posługują się terminem dobrostan. Realizują natomiast koncepcję dobro-

stanu poprzez ochronę zwierząt oraz humanitarnej ochrony (przeciwdziałanie cierpieniu).  

Zwierzę towarzyszące to nie rzecz, której wystarczy zapewnić wyłącznie minimum bytowania, wynika-

jącego z zapisów odpowiedniej ustawy lub rozporządzenia. To żywy organizm, którego jakość życia jest 

uzależniona od możliwości realizacji repertuaru zachowań wynikających z wzorca gatunkowego i raso-

wego oraz cech osobniczych. W Polsce 45% obywateli posiada zwierzęta domowe, przy czym 39% zwierząt 

towarzyszących stanowią psy, koty natomiast 33%. Istotnym elementem kształtowania dobrostanu zwierząt 

towarzyszących jest człowiek bezpośrednio sprawujący opieką na zwierzęciem. W odniesieniu do zwierząt 

towarzyszących, dobrostan będzie osiągany m.in. poprzez optymalne warunki utrzymania, które skutkują 

wysoką jakością ich życia i eliminują w maksymalnym stopniu wszelkie uciążliwości oraz pozwalają 

zwierzętom na osiągnięcie maksymalnie korzystnego statusu na poziomie doznań, a także zachowania.  

Słowa kluczowe: zwierzęta towarzyszące, ochrona prawna, dobrostan 

Legal protection of companion animals 

Abstract  

The article presents current regulations on the legal protection of companion animals in light of Polish and 

EU legislation. Observance of animal rights and a high level of companion animal welfare should be the 

norm in human-animal relationships. The companion animal is not sufficient to provide only the minimum 

of living conditions, as stipulated in the relevant law or regulation. It is a living organism whose quality of 

life depends on its ability to carry out a repertoire of behaviours based on its species, breed, and individual 

characteristics. 

In Poland, 45% of citizens have a pet, with 39% of companion animals being dogs and 33% cats. The 

human being directly caring for the animal is an essential part of the welfare of companion animals. 

Welfare of companion animals will be achieved through, amongst other things, optimal housing conditions 

which result in a high quality of life and eliminate as much as possible any nuisance, and which allow the 

animals to achieve a maximally favourable status in terms of sensation and behavior.  

Keywords: pet animals, legal protection, welfare 
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