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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia cyberterroryzmu poprzez wskazanie najważniejszych cech
charakterystycznych dla tego zjawiska oraz określenie zagrożeń z nim związanych. Punktem wyjścia dla
rozważań nad istotą podjętej materii jest wskazanie wspólnych właściwości dla definicji ujmowanych
w literaturze przedmiotu. Następnie uwzględniono określenie typizacji czynów zabronionych na gruncie
polskiego ustawodawstwa, które mogą być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, których
zachowanie mieści się w ramach przytoczonych określeń cyberterroryzmu. W dalszym ciągu podjęto
zagadnienie zagrożeń, związanych z tym zjawiskiem. W szczególności przedstawiono problematykę
infrastruktury krytycznej państwa, jako głównego przedmiotu działań cyberterrorystów. Na zakończenie
wskazano na rzeczywistość istniejącego niebezpieczeństwa w przedstawionej wcześniej postaci.
Słowa kluczowe: cyberterroryzm, prawo karne, infrastruktura krytyczna

The notion and the essence of cyberterrorism threat
Summary
The purpose of this article is to try to explain cyberterrorism by indicating the most important characteristics of
this phenomenon and to identify hazards associated with it. The starting point for considering the essence of
taken matter is the indication of common properties for definitions in the subject literature. Next, the definition
of the typification of acts prohibited under Polish law was taken into account, which may be the basis for
criminal liability of persons whose behavior falls within the cyberterrorism terms cited. The issue of threats
related to this phenomenon is still being addressed. In particular, the issue of critical infrastructure of the state
was presented as the main subject of cyberterrorism. At the end, the reality of the existing danger was shown in
the form presented earlier.
Keywords: cyberterrorism, criminal law, critical infrastructure

1. Wstęp
Rozwój technologiczny, który obecnie dominuje w wielu aspektach życia codziennego,
ma wpływ na sfery dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i obronności państwa. Rządy
poszczególnych państw są zmuszone nie tylko dążyć do ciągłego unowocześniania narzędzi
służących rozwojowi gospodarki, tak by nie odstawała ona od innych krajów, ale również do
permanentnego określania kierunków zapobiegania i zwalczania zagrożeń związanych
komputeryzacją w przedsiębiorstwach i administracji. Cyberterroryzm, będący jednym
z głównych zagrożeń związanych z wprowadzaniem nowoczesnych technologii, jest wielkim
wyzwaniem dla organów państwowych w kwestii zachowania integralności systemów
infrastruktury krytycznej. Wynika to przede wszystkim z wpływu technologii na codzienne
funkcjonowanie

i

postęp w wielu dziedzinach zarówno

życia

społecznego

jak

i gospodarczego.
Niezbędnym w rozważaniach o cyberterroryzmie jest podjęcie próby definicji tego
zjawiska. W literaturze przedmiotu jest ono podejmowane w odmienny sposób przez wielu
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autorów. Kwestią sporną jest między innymi problem rozwiązań prawnokarnych, dotyczących
ujęcia cyberterroryzmu, jako odrębnej typizacji czynu zabronionego. Wątpliwości w tym
zakresie są obecne również na tle polskiego prawa karnego. Ponadto instytucje, których
zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego również nie podchodzą do tego zjawiska
jednolicie. Należy podkreślić, że rozwiązanie tych problemów i siatka pojęciowa jest
kluczowa, by można w sposób skuteczny walczyć z cyberterroryzmem przede wszystkim
w wymiarze ogólnoświatowym.
Istotnym zagadnieniem związanym z cyberterroryzmem jest także cel, jaki jest obierany
przez terrorystów. Jego określenie jest ważnym elementem definicji cyberterroryzmu. Jest to
konieczne, aby móc właściwie przeciwdziałać temu zagrożeniu, a w razie ataku skutecznie je
zwalczać. Terroryzm jest przestępstwem ukierunkowanym nie tylko na naruszenie
bezpieczeństwa społecznego, ale przede wszystkim na system ochrony państwa. Także
ujawniające się współcześnie zjawisko cyberterroryzmu jest próbą naruszenia właściwego
funkcjonowania narzędzi wpływających na sprawność działania infrastruktury państwowej,
składającej się ze środków związanych z gospodarką wodną, energetyczną, transportem,
ogrzewaniem, telekomunikacją, działalnością banków oraz służb bezpieczeństwa.
2. Definicja cyberterroryzmu
Jak przywołano na wstępie, koniecznym zabiegiem w kontekście rozważań nad istotą
cyberterroryzmu jest próba definicji tego zjawiska. Prawdopodobnie pierwszy raz tego
pojęcia użyło Szwedzkie Ministerstwo Obrony w 1979 roku w raporcie dotyczącym
wytycznych o monitorowaniu sieci komputerowych. Nie można, zatem stwierdzić, że
określenie to należy do zupełnie nowych w dyskursie.
W literaturze przedmiotu często przywoływaną definicją jest proponowana przez
profesor Dorothy Elizabeth Denning, która uważa, że cyberterroryzm to „groźba lub
bezprawny atak wymierzony w system informatyczny lub zgromadzone dane, w celu
zastraszenia czy wymuszenia na władzach państwowych lub jej przedstawicielach ustępstw
lub oczekiwanych zachowań, w celu wsparcia określonych celów. Aby działania takie zostały
zakwalifikowane, jako terroryzm informacyjny, atak powinien powodować znaczne straty lub
takie skutki, które wywołują powszechne poczucie strachu” (Czyżak 2010). Za przykłady
takich zachowań Denning prezentuje spowodowanie strat finansowych, wybuchu, obrażeń
ciała lub zabójstwo.
Z kolei zgodnie z definicją Amerykaństkiego FBI, „cyberterroryzm to obmyślony,
politycznie umotywowany akt przemocy wymierzony przeciwko informacjom, programom,
systemom komputerowym lub bazom danych, który mając charakter niemilitarny, jest
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przeprowadzony przez ponadnarodowe lub narodowe grupy terrorystyczne” (E. SzulcWałecka 2014). W instytucjach Stanów Zjednoczonych stworzono rozmaite definicje tego
zjawiska. Przyczyną tego może być z jednej strony próba dostosowania środków
poszczególnych instytucji do walki z tą formą terroru, a z drugiej poziom skomplikowania
omawianej materii, która budzi wiele trudności w usystematyzowaniu wiedzy w tej kwestii.
Warto również przytoczyć definicję proponowaną przez Krzysztofa Liedela, według
którego cyberterroryzm to politycznie umotywowany atak lub groźba ataku na komputery,
sieci lub systemy informatyczne w celu zniszczenia infrastruktury oraz zastraszenia bądź też
wymuszenia na rządzie i ludziach daleko idących politycznych i społecznych celów
(Liedel 2006).
Powyższe określenia bazują na dwóch podstawowych kryteriach. Po pierwsze
wskazywane są cele, które muszą zostać zaatakowane przez sprawcę danego zachowania. Są
nimi „systemy informatyczne”, „bazy danych”, „zgromadzone dane”, „sieci informatyczne”,
a także infrastruktura państwa. Można z tych określeń odczytać intencję wskazania na
wszelkiego rodzaju cyberprzestępstwa, których typizacja ze swej natury ma na celu ochronę
sieci informatycznych. Po drugie podkreślona została motywacja dopuszczenia się
cyberterroryzmu. Jest nią próba osiągnięcia wyznaczonych celów politycznych skierowanych
przeciwko przedstawicielom władz państwowych lub populacji danego regionu.
W polskim prawie karnym nie ma przepisu definiującego lub wprost odnoszącego się
do cyberterroryzmu. W literaturze przedmiotu niektórzy wskazują na możliwość konstrukcji
cyberterroryzmu jako jednej z form przestępstwa o charakterze terrorystycznym
(M.Smarzewski 2017), którego definicja legalna została zawarta w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 roku - kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553; dalej „KK”).
Zgodnie z takim ujęciem tego problemu przestępstwo o charakterze terrorystycznym
polegającym na ataku na sieci informatyczne musiałoby zostać popełnione w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa
albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych
czynności,
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej,
innego państwa lub organizacji międzynarodowej. (art. 115 § 20 KK)
Na podstawie przywołanych definicji wydaje się, że jest to aktualnie jedyny sposób na
ujęcie cyberterroryzmu mieszczącego się w określonym w kodeksie karnym przestępstwie
o charakterze terrorystycznym. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym dla
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pociągnięcia osoby do odpowiedzialności karnej za czyn o charakterze terrorystycznym jest
popełnienie przestępstwa zagrożonego karą pozbawienie wolności, którego górna granica
wynosi, co najmniej 5 lat. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, które można
rozumieć, jako „ataki na sieci informatyczne” przywoływane w powyższych definicjach, są
wymienione w rozdziale XXXIII kodeksu karnego, tj. w szczególności:


przeciwko tajemnicy państwowej (art. 265 KK),



przeciwko tajemnicy służbowej (art. 266 KK),



nielegalne uzyskiwanie informacji (art. 267 KK),



niszczenie informacji bez uprawnień (art. 268 KK),



niszczenie baz danych bez uprawnień (art. 268a KK),



sabotaż informatyczny (art. 269 KK),



zakłócanie pracy systemu informatycznego (art. 269a KK),



nielegalne wykorzystywanie programów komputerowych i danych (art. 269b KK).

Spośród tych przestępstw jedynie stypizowane w art. 265, 269, 269a, 269b KK są
czynami, których górna granica zagrożenia karą pozbawienia wolności wynosi, co najmniej
5 lat. Jednakże zgodnie z częścią doktryny prawa karnego, należy wykluczyć z tego katalogu
przestępstwa przeciwko tajemnicy państwowej z art. 265 kodeksu karnego. Podmiotem tego
czynu może być jedynie osoba, która miała legalny dostęp do informacji niejawnych. Zgodnie
z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. 2010 Nr 182
poz. 1228) upoważnia do niego poświadczenie bezpieczeństwa z odpowiednią klauzulą
dostępu. Zatem czyn ten nie może zostać dokonany przez terrorystę, który nie posiadał
uprawnień do takich informacji (Hałas 2019). W tym kontekście, jak przywołano na wstępie,
uwidacznia się konieczność usystematyzowania siatki pojęciowej związanej ze zjawiskiem
cyberterroryzmu. Może ono budzić w aktualnym stanie prawnym wiele wątpliwości.
Ponadto w literaturze przedmiotu wskazywane są również inne typizacje przestępstw,
które uzupełniają materię wymienionych zachowań wpisujących się w konstrukcję
cyberprzestępstwa o charakterze terrorystycznym (Smarzewski 2017). Wskazywane są
zachowania takie, jak:


publiczne nawoływanie do wojny napastniczej (art. 117 § 3 KK),



publiczne nawoływanie lub pochwalanie przestępstw (art. 126a KK),



przygotowanie zamachu stanu (art. 127 § 2 KK),



przygotowanie zamachu terrorystycznego (art. 140 § 3 KK),



finansowanie przestępstw (art. 165a KK),
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nawoływanie i pochwalanie przestępstwa (art. 255 KK)



prezentowanie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa (255a KK).

Przyjęcie powyższych zachowań do katalogu przestępstw wymierzonych przeciwko
systemom informacyjnym zgodnie z wyszczególnionymi definicjami cyberterroryzmu nie
wydaje się jednak trafne. Doprowadziłoby to do niepoprawnego poszerzenia pojmowania
cyberterroryzmu, który jest przecież zjawiskiem szczególnym w stosunku do terroryzmu. Nie
może uznawać każdego przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w którym sprawca
w jakikolwiek sposób posłużył się technologią informacyjną za przejaw cyberterroryzmu.
Biorąc pod uwagę aktualny rozwój technologiczny wydaje się, że prawdopodobnie większość
przedsięwzięć terrorystycznych nie byłoby możliwych do przeprowadzenia lub byłyby
znacznie utrudnione bez skorzystania z sieci informatycznych. Wykorzystywanie techniki
celem bardziej wydajnej koordynacji działań jest jedną z metod przeprowadzania operacji
przez terrorystów. Informacje sieciowe mają wpływ również na wybór rodzaju broni i celów
przez nich podejmowanych (Hołtys 2007). Przyjęcie powyższych zachowań do katalogu
przestępstw, które można uznać za przejaw cyberterroryzmu, byłoby dopuszczalne, gdyby po
pierwsze zostały jednocześnie zachowane w przesłanki zawarte w art. 115 § 20 kodeksu
karnego. Po drugie, w świetle powyższych definicji koniecznym warunkiem jest atak na sieci
informatyczne, które są z jednej strony celem zamachu, a z drugiej środkiem niezbędnym dla
jego przeprowadzenia. Zatem czynność sprawcza musiałaby polegać na działaniu
w cyberprzestrzeni lub przedmiotem wykonawczym czynu były dane informatyczne.
3. Zagrożenie cyberterroryzmem
Globalna informatyzacja panująca w XXI wieku służy bezpieczeństwa publicznego,
sprawnej komunikacji i zapewnianiu komfortu. Jednak przyczyniła się również do powstania
nowych zagrożeń, w szczególności w cyberprzestrzeni, ponieważ ma wiele właściwości
atrakcyjnych dla potencjalnych przestępców. Przede wszystkim stosunkowo niski koszt
prowadzenia przedsięwzięć. Samo posiadanie urządzenia mobilnego z dostępem do sieci jest
wystarczające

do

podjęcia

działań.

Kolejnym

atutem

przestępstw

popełnianych

w cyberprzestrzeni jest anonimowość. Organy ścigania niewątpliwie mają trudności
z dotarciem do ewentualnego sprawcy czynu zabronionego. Ponadto ważną cechą sieci
informatycznej XXI wieku jest właściwie jej wszechobecność, która umożliwia rozpoczęcie
działalności międzynarodowej bez podejmowania długotrwałych wysiłków czy posiadania
znacznych środków finansowych. Co więcej, ważną zachętą działalności w cyberprzestrzeni
jest brak konieczności przemieszczania się i osobistego uczestnictwa w prowadzonych
działaniach.
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W literaturze przedmiotu infrastruktura krytyczna jest rozumiana, jako systemy, a także
powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla
bezpieczeństwa

państwa

i

jego

obywateli

oraz

służące

zapewnieniu

sprawnego

funkcjonowania organów administracji publicznej, jej instytucji i przedsiębiorstw
(Lidwa 2012).
W skład infrastruktury krytycznej wchodzą, zatem między innymi systemy
energetyczne. Funkcjonowanie gospodarki i całego społeczeństwa bez właściwego
zaopatrzenia w surowce energetyczne jest właściwie niemożliwe. Dlatego konieczna jest
szczególna ochrona zarówno działalności obejmującej produkcję energii, jak również jej
przesyłu i dostaw do indywidualnych odbiorców. W kontekście cyberterroryzmu szczególne
znacznie mają systemy związane z siecią teleinformatyczną. Specyfika tej części
infrastruktury krytycznej wynika stąd, że jest prowadzona prze wszystkim przez podmioty
prywatne. Konieczne jest współdziałanie organów państwowych z poszczególnymi
przedsiębiorcami w zakresie zwiększenia ochrony systemów przed atakami terrorystycznymi.
Dla sprawnego funkcjonowania gospodarki bardzo istotny jest także sektor bankowości
i finansów. Gwarantują one stabilność finansową państwa, a także indywidualnego
konsumenta. Ataki

terrorystyczne również są także poważnym

zagrożeniem dla

poszczególnych typów komunikacji i transportu. Paraliż tego sektora wpływa z kolei na
pozostałe systemy prowadząc do zachwiania całą infrastrukturą państwa. Ponadto
w literaturze do elementów strategicznego potencjału państwa zalicza się systemy: łączności,
zaopatrzenia w wodę, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
produkcji,

składowania,

przechowywania

i

stosowania

substancji

chemicznych

i promieniotwórczych (Agata Tyburska 2012).
Jak podniesiono na wstępie infrastruktura krytyczna państwa jest głównym celem
obieranym w ramach cyberterroryzmu. Wynika to z chęci podejmowania jak najszerszej
ekspansji przemocy i strachu w społeczeństwie, a przez to wywołanie bezpośredniego
wpływu na organy rządzące krajem. Brak poczucia bezpieczeństwa powodowany
ograniczeniem dopływu podstawowych mediów mocno oddziałuje na populację danego
regionu. Nie ulega wątpliwości, że rozwój technologiczny ma w tym kontekście również
bardzo duże znaczenie. Państwa w celu usprawnienia systemów infrastruktury kierują nimi
przy użyciu sieci informatycznych. Może to spowodować, że pokonanie zabezpieczeń
jednego z systemów otworzy drogę do naruszenia właściwego funkcjonowania także innych
części infrastruktury, które są ściśle połączone.
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5. Podsumowanie
Nieodzownym elementem dla właściwego określenia zagrożenia cyberterroryzmu jest
zrozumienie znaczenia tego pojęcia. W dyskursie nad tą kwestią zgodnie jest wskazywany cel
ataków, jakimi są sieci informatyczne oraz infrastruktura krytyczna państwa. Motywacją
takich działań jest intencja wymuszenia na organach państwowych określonych zachowań dla
celów politycznych.
Na gruncie polskiego ustawodawstwa cyberterroryzm może zostać ujęty, jako
przestępstwo o charakterze terrorystycznym polegającym na ataku na sieci informatyczne
popełnione w celu poważnego zastraszenia wielu osób, zmuszenia organu władzy do
określonych zachowań lub wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce.
Ponadto zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 115 § 20 KK do czynów tych należy
zaliczyć typizacje przestępstw zakłócania pracy systemu informatycznego (art. 269a KK),
nielegalnego wykorzystywania programów komputerowych i danych (art. 269b KK) oraz
sabotaż informatyczny (art. 269 KK). Poza tym do tego katalogu można zaliczyć także inne
zachowania pod warunkiem, że zostały również dotrzymane przesłanki z art. 115 § 20 KK,
a na dodatek czynność sprawcza polegała na działaniu w cyberprzestrzeni lub przedmiotem
wykonawczym czynu były dane informatyczne.
Aktywność w cyberprzestrzeni jest atrakcyjnym sposobem działalności przestępczej ze
względu na jej niski koszt, anonimowość w poczynaniach, a także wszechobecność sieci
teleinformatycznych w XXI wieku. Również terroryści przy planowaniu ataków korzystają
z nowoczesnych technologii, które mogą ułatwić ich poczynania. Głównym celem
cyberterroryzmu jest infrastruktura krytyczna państwa. Jak wcześniej przywołano dla
zapewnienia skutecznej ochrony jej poszczególnych systemów konieczne, jest podejmowanie
działań przez państwowe organy administracji stałej współpracy z prywatnymi podmiotami
gospodarczymi, których działalność ukierunkowana jest na jeden z sektorów. Władze
państwowe bez zaangażowania w dialog z sektorem prywatnym nie będą mogły skutecznie
przeciwdziałać, a w razie ataku efektywnie reagować na powstałe zagrożenie.
W kontekście podjętych rozważań kluczowe dla właściwego zabezpieczenia państwa
przed cyberterroryzmem jest uświadomienie sobie rzeczywistości tego zagrożenia,
a następnie podjęcie szeroko zakrojonych działań zarówno w sektorze państwowym, jak
i prywatnym, w celu ochrony systemów informatycznych.
6. Literatura
Adamski A., 2005. Cyberprzestępczość – aspekty prawne i kryminologiczne, SP, Nr 4.

15

Bógdał-Brzezińska A., M. F. Gawrycki, 2003. Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa we
współczesnym świecie, Warszawa.
Czyżak M., 2010. Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu, „Telekomunikacja i Techniki
Informacyjne”. Nr 1-2, s. 48.
Denning D. E., 2002. Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa, 79.
Fischer B., 2000. Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawnokryminalistyczne, Kraków.
Gardocki L., 2005. Prawo karne, Warszawa.
Hałas R., 2019. Komentarz do art. 265 kodeksu karnego, Grześkowiak i inni, Kodeks Karny.
Komentarz. Legalis. C. H. Beck.
Hoffman B.: Oblicza terroryzmu. Warszawa, 1999.
Hołtys B., 2007. Terroryzm, Warszawa. Lexis Nexis, 754-765.
Jakubki K.J., 1996. Przestępczość komputerowa – zarys problematyki. Prokuratura i Prawo.
Jędrzejewski M., 2002. Analiza systemowa zjawiska infoterroryzmu, AON, Warszawa.
Karczmarek T., 2001. Polskie prawo karne wobec przestępczości komputerowej, [w:] Nowa
kodyfikacja karna, L. Bogunia (red.), t. VIII, Wrocław.
Kozłowski A., 2014. w: Haktywizm: cyberterroryzm, haking, protest obywatelski,
cyberaktywizm, e-mobilizacja, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin, UMCS: 319-333.
Lidwa W., 2012. Ochrona infrastruktury krytycznej, Akademia Obrony Narodowej,
Warszawa.
Liedel K., 2006 Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń
bezpieczeństwa narodowego. Toruń, Adam Marszałek, 36.
Nowicki K., 2002. Woźniak J., Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Warszawa.
Pływaczewski E., 2005. Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu
praktycznym. Kraków
Podrecki P., 2004. Prawo Internetu, Warszawa.
Siwicki M., 2012.Podział i definicja cyberprzestępstw, Prok. i Pr., Nr 7–8.
Smarzewski M., 2017. Cyberterroryzm a cyberprzestępstwa o charakterze terrorystycznym,
wyd. IUS NOVUM Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 64-75.
Szulc-Wałecka E., 2014. w: Haktywizm: cyberterroryzm, haking, protest obywatelski,
cyberaktywizm, e-mobilizacja, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin: Wyd. UMCS: 277-293.
Sobczak J., 2006. Dylematy społeczeństwa informacyjnego, [w:] Oblicza Internetu. Internet
w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, M. Sokołowski (red.), Elbląg.

16

Tyburska A., 2012. Ochrona infrastruktury krytycznej zarys problematyki, Szczytno. WSPol
Szczytno, 121-136.
Verton D., Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu, Gliwice 2004.
Wójcik J., 2006. Zagrożenia w cyberprzestrzeni a przestępstwa ekonomiczne. Warszawa.
Wójcik J., 2007. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa.

17

Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich a dozwolony
użytek prywatny
Mateusz Bąk (1)
1

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mateusz Bąk: mateuszbak721@gmail.com
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia aspektów karnych prawa autorskiego, a także wskazanie
trudności związanych z określeniem granicy instytucji dozwolonego użytku prywatnego a odpowiedzialności
karnej podmiotów korzystających z utworów. W opracowaniu wskazano istotę typizacji czynów zabronionych
w prawie autorskim obowiązującym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem bezprawnego rozpowszechniania
cudzego utworu bez uprawnienia. Ponadto wyjaśniono ideę dozwolonego użytku prywatnego poprzez analizę
przepisów regulujących tą instytucję. Obowiązujące przepisy niejednokrotnie wydają się być dwuznaczne, co
może przyczyniać się degresji ilości osób skazanych na podstawie ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.
Na zakończenie uzasadniono oznaczenie granicy między przestępstwem naruszenia praw autorskich
a powstaniem kontratypu dozwolonego użytku.
Słowa kluczowe: prawo karne, prawo autorskie

Criminal liability for copyright infringement and permitted private use
Summary
The purpose of this article is to attempt to clarify the criminal aspects of copyright, as well as to indicate the
difficulties associated with defining the limits of the institution of fair use and criminal liability of entities using
the works. The study indicates the essence of the typification of acts prohibited under copyright law in force in
Poland, with particular emphasis on unauthorized distribution of someone else's work without authorization. In
addition, the idea of fair private use is clarified by analyzing the rules governing this institution. The existing
regulations often appear to be ambiguous, which may contribute to the degression of the number of persons
convicted under the Copyright and Related Rights Act. At the end, it was justified to mark the borderline
between the crime of copyright infringement and the emergence of a fair use contra.
Keywords: criminal law, copyright

1. Wstęp
W Polsce ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83; później PrAut) jest częścią systemu regulującego porządek
prawny związany z prawami własności intelektualnej. Jednakże można zauważyć coraz
wyraźniejszą krystalizację dziedziny dotyczącej w szczególności ochrony interesów twórców,
chociażby poprzez wyodrębnienie ustawy regulującej tą materię. W literaturze przedmiotu
uważa się prawo autorskie za logiczny konglomerat metod i instytucji pochodzących
z odrębnych źródeł prawa (Golat 2013).
W piśmiennictwie trudno znaleźć opracowania, które stanowią pogłębione i w całości
poświęcone prawnokarnym aspektom naruszania przepisów o prawie autorskim rozważania.
Przyczynę tego zjawiska można upatrywać po pierwsze w fakcie, że od lat ochrona praw
twórców jest uważana za dziedzinę głównie prawa cywilnego. Po drugie na gruncie polskim
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istnieje dosyć skąpa regulacja określająca karnoprawną odpowiedzialność za naruszenie
prawa autorskiego.
Wraz z rozwojem technologicznym następuje nieustanny postęp w dziedzinie praw
autorskich. Szczególnym wyzwaniem w ciągu ostatnich lat jest rozszerzający się świat
Internetu. Zmusza to ustawodawcę do permanentnego dostosowywania się do zmian
zachodzących w sektorze nowoczesnych technologii. Postęp powoduje z jednej strony wiele
nowych możliwości dla autorów, a z drugiej ułatwienia dla osób, które chcą bezprawnie
korzystać z ich twórczości. Bardzo kontrowersyjnym zagadnieniem jest przyjęta we wrześniu
2018 roku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na
jednolitym rynku cyfrowym uważana przez wielu za próbę nadania cenzury w sieci.
Społeczeństwo zaciekle broni swojej niezależności w darmowym i nieograniczonym
korzystaniu dobrodziejstw Internetu.
Zarówno wśród twórców, jak i użytkowników Internetu bardzo istotną kwestią jest
problem dozwolonego użytku prywatnego, który w aktualnym stanie prawnym budzi wiele
kontrowersji interpretacyjnych. W zależności, bowiem od podejścia do tej instytucji prawa
autorskiego można mówić o jego naruszeniu pod kątem prawa cywilnego, a także karnego.
Każdy użytkownik Internetu, podejmując decyzję o kopiowaniu, przesyłaniu i udostępnianiu
plików, powinien mieć świadomość zagadnień dozwolonego użytku.
2. Przepisy karne w ustawie o prawie autorskim
Za naruszenie prawa autorskiego w znaczeniu ogólnym należy rozumieć umyślne lub
nieumyślne działanie człowieka, które stanowi przekroczenie granicy cudzych praw
majątkowych, przysługujących twórcy, a niebędące na mocy przepisów wyłączone. Pomimo,
że nadal największe znaczenie dla regulacji tej materii ma prawo cywilne, to już od lat
zauważono konieczność zwiększenia poziomu skuteczności ochrony praw twórców oraz
stworzenie przepisów umożliwiających jak najlepsze ich przestrzeganie. Potrzeba poszerzenia
narzędzi prawnokarnych w tym zakresie wzrastała wraz z rozwojem technologicznym ze
szczególną intensywnością w ciągu ostatnich kilkunastu lat (Ślęzak 2017).
W polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych penalizacja
poszczególnych czynów została ujęta w art. 115-119. Stanowią one przepisy szczególne
w stosunku do regulacji kodeksu karnego. Wszystkie czyny tam opisane są występkami.
Zgodnie z art. 122 PrAut przestępstwa określone w art. 116. ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1, art.
118 ust. 1, art. 1181 oraz art. 119 ścigane są na wniosek pokrzywdzonego, natomiast pozostałe
stanowią przestępstwa ścigane z urzędu art. 116 ust. 3, art. 117 ust. 2 i art. 118 ust. 2 i 3. Te
drugie są kwalifikowanymi postaciami przestępstw ściganych na wniosek i występuje
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przesłanka uczynienia sobie z przestępstwa stałego źródła dochodu, a zatem są to czyny
o bardzo wysokim stopniu społecznej szkodliwości.
Pomimo wspomnianego już rozwoju technologicznego i coraz większych możliwości
bezkarnego korzystania z twórczości innych osób chociażby w sieci, w latach 2009 - 2016
można zauważyć tendencję malejącą, jeśli chodzi o ilość prawomocnie wydanych orzeczeń
o skazaniu za naruszenie praw autorskich (Tab. 1).
Tabela 1. Liczba osób prawomocnie skazanych na podstawie ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (opracowanie własne na podstawie danych zawartych w analizie statystycznej w zakresie ochrony
praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej w latach 2009-2016 Ministerstwa
Sprawiedliwości)
Rok kalendarzowy
Liczba osób prawomocnie skazanych na
podstawie PrAut

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

704

545

404

361

239

174

170

134

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że w latach 2009-2016 nastąpił
spadek liczby osób prawomocnie skazanych za przestępstwa ujęte w art. 116-119 PrAut.
Liczba ta zmalała o 81%. Najmniejsza różnica była w latach 2014-2015 i wyniosła 4 osoby,
natomiast największa degresja w ilości skazanych nastąpiła w latach 2009-2010 sięgała 159
osób.
Jak przywołano na wstępie następują ciągłe zmiany w dziedzinie praw autorskich, które
są wyrazem próby dotrzymania kroku błyskawicznie rozwijających się nowoczesnych
technologii. Nasuwają się, zatem pewne wątpliwości dotyczące faktu, że skoro ustawodawca
widzi potrzebę zmian w tym zakresie i wydaje się, iż są one na bieżąco dokonywane, to,
dlaczego w ostatnich latach tak bardzo zmniejsza się liczba osób, które są skazywane za
naruszenie praw twórców? Czy wynika to ze zmian w społeczeństwie, które będąc wysoce
świadome zaczyna coraz mocniej bardziej szanować kwestię praw autorskich? Czy może
z trudności organów ścigania, które w dobie komputeryzacji mają większe problemy
z ujawnianiem sprawców czynów zabronionych lub ich udowodnianiem? Ciekawą kwestią
w kontekście powyższych statystyk (Tab. 1) jest zagadnienie ciemnej liczby przestępstw
komputerowych, czyli ilości przestępstw faktycznie popełnianych w sieci, ale nie ujętych
w statystykach organów ścigania z powodu braku ich wykrycia. Niewątpliwie problematyka
jest bardzo złożona i trudno w tym zakresie wyczerpać wszystkie aspekty tego obszaru. Być
może odpowiedzią na część z tych wątpliwości jest istniejący pogląd w piśmiennictwie, że
aktualnie występuje pewien kryzys praw autorskich (Czetwertyński 2016a). Jego źródłem ma
być zjawisko „kultury kopiowania” powszechnie panujące we współczesnym społeczeństwie
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oraz przeciwieństwo tego zjawiska w stosunku do pierwotnej instytucji praw autorskich
(Czetwertyński 2015).
3. Typizacja przestępstwa z art. 116 ust. 1 PrAut
Przepis zawarty w art. 116 ust. 1 PrAut moim zdaniem ma szczególne znaczenie dla
instytucji dozwolonego użytku prywatnego w kontekście utworów rozpowszechnianych
w Internecie, dlatego należy przybliżyć typizację w nim zawartą.
Zgodnie z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych „Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór
w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram,
wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2”. Zadaniem tego przepisu jest ochrona interesów autora utworu
w rozumieniu art. 1 ust. 1 PrAut. W stypizowanym czynie znajduje zastosowanie tryb
wnioskowy ścigania karnego, który został określony w art. 122 PrAut. Sprawcą tego
przestępstwa może być każdy, kto uzyska dostęp do cudzego utworu oraz nie ma do niego
uprawnień, bądź są one w jakikolwiek sposób ograniczone. Oznacza to, że jest to
przestępstwo powszechne. Nie ma natomiast w doktrynie jednolitego stanowiska, co do
sytuacji, w której sprawcą omawianego czynu miałby być sam autor. Ostatecznie przyjęto, że
w rozpowszechnianiu „bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom” nie może brać udziału
twórca tego dzieła. Sytuacja ta nie realizowałaby wtedy określenia „cudzego” utworu.
(Adamski 1994). Czyn opisany w art. 116 ust. 1 PrAut może być popełniony jedynie
umyślnie. Kwestią niejednoznaczną natomiast jest czy można się go dopuścić jedynie
w zamiarze bezpośrednim czy również w ewentualnym. Należy bardziej skłonić się do
uwzględnienia

obu

postaci

zamiaru

umyślnego.

Ustawodawca,

używając

zwrotu

„rozpowszechnia” chciał objąć zakresem kryminalizacji również przewidywanie i godzenie
się na popełnienie danego czynu. W tym kontekście warto również wziąć pod uwagę decyzję
ustawodawcy o stypizowaniu także nieumyślnej postaci czynu zabronionego opisanego w art.
116 ust. 1, której dokonano w ust. 3 tegoż artykułu, co wskazuje na próbę zwiększenia
skuteczności ochrony dobra strzeżonego tym przepisem. Dokonana prawnokarna analiza musi
być uzupełniona prezentacją danych statystycznych odnoszących się do przestępstwa
określonego w art. 116 ust 1.
W oparciu o powyższe dane (Tab. 2) można stwierdzić, że w latach 2009-2016 nastąpił
spadek liczby osób prawomocnie skazanych na podstawie art. 116 ust. 1 PrAut. Liczba ta
zmalała o 71%. Jedynie w latach 2011-2012 nastąpił wyroków o 53, natomiast największa
degresja w ilości skazanych nastąpiła w latach 2012-2013 sięgała 76 osób. Oznacza to, że
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wszystkie sygnalizowane wcześniej wątpliwości odnoszące się do statystyk związanych
z przestępczością komputerową stają się aktualne również w przypadku analizowanego
przestępstwa.
Tabela 2. Liczba osób prawomocnie skazanych na podstawie art. 116 ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych jako czynie głównym (opracowanie własne na podstawie danych zawartych w analizie statystycznej
w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej w latach
2009-2016 Ministerstwa Sprawiedliwości)
Rok kalendarzowy

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba osób prawomocnie skazanych
na podstawie art. 116 ust. 1 PrAut

159

115

103

156

80

67

66

46

4. Granice dozwolonego użytku prywatnego
Dla wykładni przepisów prawnokarnych niezbędna wydaje się analiza pojęcia
„dozwolonego użytku” i jego granic. Na gruncie przepisów cywilnoprawnych twórcy
przysługuje monopol i autonomia w wykorzystywaniu jego dzieła do celów majątkowych.
Nie ma on jednak możliwości sprzeciwu wobec eksploatacji jego utworu, kiedy użytkownik
spełnia wymogi zamieszczone w ustawie (Machała, 2003). Są one zawarte w art. 23 PrAut,
który brzmi:

„1.

Bez

zezwolenia

twórcy wolno

nieodpłatnie

korzystać

z

już

rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie
upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy
utworu, chyba, że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem
zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych
egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności
pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.”
Pierwszym wymogiem, jaki stawia ustawodawca przed użytkownikiem utworu, aby
mógł korzystać z dozwolonego użytku prywatnego, jest „nieodpłatne korzystanie”, czyli
nienaruszanie praw majątkowych twórcy dzieła, które wynikają z art. 17 PrAut. Uchylenie się
od

spełnienia

tego

warunku

może

spowodować

pociągnięcie

takiej

osoby

do

odpowiedzialności karnej w związku z kwalifikowanymi postaciami czynów zabronionych
ujętych w rozdziale 14 PrAut, których jednym ze znamion jest uczynienie sobie
z przestępstwa stałego źródła dochodu albo działalności przestępnej. Kolejne kryterium, które
musi zostać zachowane jest „już rozpowszechnienie” utworu. Należy przez to rozumieć fakt,
że autor musi najpierw udostępnić dany utwór większej ilości osób. W doktrynie trudno
określić, jaka musi być ich dokładna liczba, jednakże najbardziej trafnym wydaje się pogląd,

22

że jest to potencjalnie nieograniczony krąg osób. W dalszym ciągu przesłanką jest również
korzystanie w ramach „własnego użytku osobistego”, co wskazuje na cel, w jakim dana osoba
uzyskuje dostęp do utworu. Ukazywane są dwa aspekty tego celu. Po pierwsze jego
abstrakcyjne określenie jak rozrywka, kolekcjonerstwo, nauka, wykonywanie zawodu
(Ślęzak, 2017), a po drugie zachowanie kryteriów określonych w ust. 2, czyli ograniczenie
korzystania z utworu przez „krąg osób pozostających w związku osobistym”. Dalej bardzo
ważnym, a także niejasno wyrażonym określeniem jest „korzystanie z pojedynczych
egzemplarzy”. Wielu autorów uważa, że stwierdzenie przez ustawodawcę ilości możliwych
do wykorzystania egzemplarzy jest irracjonalne ze względu na użycie terminu zarówno
„pojedynczy”, czyli wskazujący na jeden utwór, jak również liczby mnogiej „egzemplarzy”.
W piśmiennictwie panuje pogląd, że dotyczy to przeciwdziałaniu kopiowania nieograniczonej
ilości tytułów (Barta, Markiewicz 2016).
W świetle powyższych rozważań uznać należy, że osoba, która wypełniła wszystkie
znamiona czynu zabronionego stypizowanego w art. 116 ust. 1 PrAut zachowując powyższe
przesłanki zawarte w art. 23 PrAut nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.
Zachodzi, zatem wtórna legalizacja czynu człowieka, którego czyn w „normalnej” sytuacji
będący przestępstwem staje się w ten sposób legalny (Sitarz 2016). Ustawodawca kierując się
zasadami kontratypizacji, mając na uwadze tzw. opłacalność społeczną, rozwiązał kolizję
dóbr prawnych na korzyść osób, które korzystają z rozpowszechnionych utworów na własny
użytek. Dozwolony użytek prywatny stanowi, zatem postać kontratypu (Gienas 2016), który
wyłącza bezprawność czynu określonego w art. 116 ust. 1 PrAut, jeśli zostaną zachowane
przesłanki zawarte w art. 23 PrAut.
W szczególności w dobie nowych technologii i Internetu wydaje się być uzasadnione
dążenie ustawodawcy do umożliwienia przeciętnym użytkownikom korzystania dla własnego
użytku z utworów rozpowszechnionych w sieci. Brak unormowania w tym zakresie mógłby
doprowadzić do absurdalnych sytuacji, w których każdy, kto zdobywa jakiekolwiek
informacje na temat utworu naruszałby porządek prawny. Jednak pomimo konieczności
wprowadzenia instytucji dozwolonego użytku nie można stwierdzić, że jest ona uregulowana
w sposób jasny i łatwy do zinterpretowania. Szczególne wątpliwości nasuwają się przy
rozważaniu znaczenia utworu „już rozpowszechnionego” i wpływu tego pochodzenia na byt
kontratypu dozwolonego użytku prywatnego.
5. Znaczenie pochodzenia utworu
W świetle powyższych ustaleń IAB Polska przeprowadziła bardzo ciekawe badania
w tym zakresie. Zgodnie z opublikowanym raportem 77 % osób oglądających treści wideo
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online zapłaciły za dostęp do serwisów internetowych, które nie posiadają praw do
dystrybucji. Połowa internatów przyznaje w tych badaniach, że zdarza im się korzystać
z nielegalnych treści wideo online (raport IAB Polska „Oglądaj legalne”). Z kolei zgodnie
z danymi zamieszczonymi na stronie wirtualmedia.pl tylko w maju 2014 roku ilość
użytkowników nielegalnych serwisów VOD wyniosła ok. 4 mln.
Z powyższych danych można odczytać wiele zagrożeń dla interesów majątkowych
autorów i innych uprawnionych. Ponadto powraca postawione wcześniej pytanie - skoro skala
zjawiska działań przestępczych w Internecie w zakresie naruszania praw autorskich jest tak
duża to, dlaczego odnotowano spadek liczby osób skazanych w latach 2009 - 2016?
Pominięta została kwestia osób czerpiących regularne zyski finansowe z takich działań,
ponieważ jest to obszerny problem, nadający się do przeprowadzenia odrębnej pracy
badawczej. Istotne jest jednak wskazanie na problem przekraczania dozwolonego użytku
prywatnego przez użytkowników Internetu, których zamiarem nie jest działalność przestępna.
Kluczowym elementem w tym zakresie jest określenie źródła pochodzenia kopii
utworu. Wśród niektórych autorów, odwołujących się do obowiązujących przepisów, panuje
pogląd, że skoro ustawodawca nie wprowadził wprost wyrażonego wymogu legalności
pochodzenia kopii źródłowej, to korzystanie z nielegalnych duplikatów zlokalizowanych
w sieci zawiera się w instytucji dozwolonego użytku prywatnego (Ślęzak, 2017). Taka
interpretacja uniemożliwiłaby dochodzenie swoich praw przez poszczególnych twórców,
których interesy są w sposób oczywisty naruszane. Ponadto organy ścigania nie miałyby
w dobie Internetu szansy pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wielu osób. Należy
skłonić się do twierdzenia, iż ograniczenia w zakresie użytkowania utworów nielegalnie
znajdujących się w sieci można skonstruować w oparciu o art. 35 PrAut, który zawęża
instytucję dozwolonego użytku koniecznością przestrzegania „normalnego korzystania
z utworu lub godzenia w słuszne interesy twórcy”.
6. Wnioski
Jak podniesiono na wstępie trzeba podkreślić, że prawo autorskie musi być nieustannie
dostosowywane do rzeczywistości, w której wraz z postępem człowieka zachodzą ustawiczne
zmiany, szczególnie w świecie nowoczesnych technologii. Potrzeba, aby typizacja czynów
zabronionych obejmujących dziedzinę praw autorskich została uaktualniona w systemie
polskiego prawodawstwa, żeby możliwie jak najlepiej chronić interesy twórców. Jak
wykazano wobec wątpliwości interpretacyjnych instytucja dozwolonego użytku prywatnego
może być powszechnie nadużywana w Internecie, naruszając prawa autorów. Przeciętny
użytkownik Internetu powinien móc samodzielnie określić czy jego zachowanie mieści się
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w ramach tej instytucji lub też przekracza jej granice. Ponadto niezbędne jest
przeprowadzenie wnikliwych i rzetelnych badań dotyczących zjawiska znacznej degresji
liczby osób skazanych za przestępstwa naruszenia praw autorskich, która może mieć źródło
w ciemnej liczbie przestępstw popełnianych przy użyciu komputera.
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Streszczenie
Autorzy dokonują przeglądu literatury i przedstawiają pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, historię, jego
składowe ewolucję oraz współczesne podejście. Opracowanie stanowi syntezę myśli filozoficznej w omawianym
zakresie na przestrzeni lat od starożytności – myśli Arystotelesa i Cycerona, poprzez te średniowieczne mocno
związane z religią, renesans, nowożytność aż do współczesności. W szczególności uwaga została zwrócona na
istotę i zadania stawiane przed społeczeństwem obywatelskim.
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, samorząd terytorialny, geneza społeczeństwa obywatelskiego

Civil society - the genesis of the concept and contemporary aspect
Summary
The authors review literature and present the concept of civil society, history, its components, evolution and
contemporary approach. The study is a synthesis of philosophical thought in the discussed area over the years
from antiquity - the thoughts of Aristotle and Cicero, through the medieval ones strongly connected with
religion, renaissance, modernity up to the present day. In particular, attention was paid to the essence and tasks
posed to civil society.
Keywords: civil society, local government, genesis of civil society

1. Wstęp
Termin "społeczeństwo obywatelskie" nie tylko stał się powszechnie i codziennie
stosowany, ale można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest aktualnie nadużywany. Często
zapomina się jednak o genezie tego pojęcia, które wywodzi się z bogatej tradycji
filozoficznej, teorii i filozofii politycznej.
W dzisiejszych czasach idea społeczeństwa obywatelskiego przeżywa swój swoisty
renesans. Zagadnienie to dotyka głębokich założeń filozoficznych, które stoją za ideą
społeczeństwa obywatelskiego, za kwestiami związanymi z decentralizacją struktur
państwowych oraz ról, jakie przyjmują na siebie jednostki i grupy społeczne.
Współcześnie społeczeństwo obywatelskie jest najczęściej pojmowane, jako sfera
dobrowolnych stowarzyszeń, organizacji, ruchów, przedsięwzięć, które kreują więzi służące
realizacji wielorakich celów wspólnych. Stanowi ono zmienną i dynamiczną konstrukcję.
Czy społeczeństwo obywatelskie tworzy przestrzeń, będącą miejscem współdziałania
z innymi, którzy oprócz podzielanych wartości i postaw, są gotowi na poniesienie
odpowiedzialności za wspólne sprawy?
Niniejsza praca stanowi próbę omówienia elementów składowych społeczeństwa
obywatelskiego, ich genezy, przemian, jakim one podlegają, ich spodziewanych efektów oraz
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kontrowersji, jakie budzą, w tym zdania relacji z najważniejszych elementów dyskusji, jakie
wywołuje we współczesnej filozofii.
2. Historyczne ujęcia pojęcia społeczeństwo obywatelskie
2.1. Starożytna Grecja
Pojęcie społeczeństwo obywatelskie obecne było już w dziełach Arystotelesa (Pietrzyk,
2012, s. 19) pochodzi ono od pojęciem koinonia (www0). Stanowiło (Pietrzyk, 2012, s. 19)
centralne miejsce w filozofii politycznej tego myśliciela. Społeczeństwo obywatelskie
oznaczało etyczno-polityczną wspólnotę wolnych obywateli pod rządami prawa, w której
realizuje się cel (telos) człowieka rozumianego, jako istota polityczna (politykonzoon).
Wspólnota w zestawieniu z polityką stanowiły źródła etycznej doskonałości, jak również
dawały możliwość do rozwijania osobowości w przestrzeni publicznej. Arystoteles wychodził
z założenia, że każdy człowiek stworzony jest do tego, by żyć w państwie, sprawować władzę
i być rządzonym. Arystoteles głosił (2010, s. 27), że ,,państwo należy do tworów natury.
Człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie (politikonzoon), taki zaś, który
z natury, a nie przez przypadek żyje poza państwem, jest albo nadludzką istotą, albo
nędznikiem”.
Przynależność człowieka do pewnej grupy, całości, wspólnoty było w ówczesnych
Atenach czymś oczywistym. Podobnie jak udział w życiu politycznym, rozumiany, jako
źródło wartości, jaką jest bycie osobą ludzką. Wiązał się z oswobodzeniem obywateli ze
świata rzeczy i wstąpieniem do świata polityki – świata tego, co publiczne. (Pietrzyk, 2012,
s. 20)
Zadaniem stawianym przed obywatelem było wyróżnienie się postawą obywatelską
i polityczną. Dobrym obywatelem (Pietrzyk, 2012, s. 82), była osoba, która słucha, ale
i potrafi rządzić, a także wyróżnia się następującymi cechami:
• roztropnością (trwałą dyspozycją),
• uczciwością,
• nienagannym postępowaniem,
• troską o dobro wspólnoty.

Dla Arystotelesa istotne było łączenie wymienionych cech (obywatelskiej cnoty)
z ustrojem politycznym. Jego zdaniem tylko w dobrym systemie obywatele mają możliwość
rozwijać swoje predyspozycje dla dobra ogółu. Państwo powinno zapewniać szczęście
i samowystarczalność wspólnoty; pewną wspólnotę (Arystoteles, 2010, s. 194) równych,
mającą na celu możliwie doskonałe życie. Zdaniem Arystotelesa (2010) najlepszy ustrój to
ten, który zapewnia obywatelom szczęście, a samo państwo jest naturalnym przeznaczeniem
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człowieka. Bazując na tym, można wyciągnąć wniosek, że tylko w państwie można dobrze
żyć.
Obywatel w starożytnej Grecji (Pietrzyk, 2012, s. 22) osiągał szczęście nie przez
osiągnięcia prywatne, lecz dzięki realizowaniu się na płaszczyźnie publicznej, co było
wyrazem mądrości, dojrzałości i cnoty. Ponadto Arystoteles (Pietrzyk, 2012, s. 84)
podkreślał, że wspólnota, aby mogła należycie się rozwijać, kształtować, musi opierać się na
prawie. Jest ono ,,czystym, wyzbytym żądzy rozumem”, więc ten, kto uznaje prawo ,,zdaje się
domagać, by władał tylko bóg i rozum”. Dzięki prawu obywatele mieli wzrastać w mądrości.
W czasach arystotelesowskich społeczeństwo obywatelskie rozumiane było, jako
wspólnota obywateli, którzy przynależeli do określonej grupy, ale jednocześnie mieli
postawione przed sobą zadania. Obowiązkiem obywatela było uczestnictwo w życiu
publicznym, wspólnym podejmowaniu decyzji oraz branie odpowiedzialności, nie tylko za
siebie, ale przede wszystkim za innych, za wspólnotę. Obywatelstwo to obowiązek służby
publicznej, a nie tylko przysługujące prawa.
Śmierć Arystotelesa, jak również zmiany ustrojowe, przyczyniły się do zmiany
postrzegania społeczeństwa obywatelskiego w Atenach. Myśl hellenistyczna (Pietrzyk, 2012,
s. 24) negowała głoszone przez Arystotelesa myśli o ludzkiej zdolności do samorządzenia
i ideały życia politycznego.
2.2. Starożytny Rzym
Myśli Arystotelesa zostały wykorzystane przez Rzymian. Do zalet płynących
z czynnego udziału obywateli w życiu publicznym dodali oni także wartości wynikające
z praw obywatelskich.
Obywatelstwo w starożytnym Rzymie (Pietrzyk, 2012, s. 24) uzyskało status prawny
dający uprawnienia, społeczność zaś rozumiano, jako naturalną wspólnotę opartą na prawie.
Społeczeństwo obywatelskie stanowiło sferę rozumu i sprawiedliwości, obywatelskiego
uczestnictwa w życiu wspólnoty oraz praw. Przy czym interesy prywatne stanowiły wówczas
istotną siłę.
Starożytny filozof Cyceron na pierwszym miejscu stawiał dobro państwa, jako rzeczy
publicznej ludzi oraz jego prawa. Uważał (Cyceron, 2003, s. 22), że ,,nie ma państwa
trwalszego i pewniejszego niż takie, w którym obywatele rządzą pospołu, mając na względzie
swoje dobro i swobody”. W jego filozofii prawdziwie wolne było zarówno państwo, jak
i jego obywatele.
Według Cycerona państwo stanowiło wspólnotę ludzi działających dla dobra ogółu
i akceptujących to samo prawo. Dlatego właśnie idea praworządności odgrywa u Cycerona
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(www1) rolę podstawową – „znaczenie urzędów polega na tym, że sprawują one
zwierzchnictwo oraz przepisują rzeczy godziwe, pożyteczne i zgodne z prawem. Bo podobnie
jak prawo stoi nad urzędnikiem, tak urzędnicy stoją nad ludem i z całą słusznością można
powiedzieć, że urzędnik jest mówiącym prawem, prawo zaś milczącym urzędnikiem”.
Cyceron (www1) twierdził, iż „związek ludzi, na różnych jednak szczeblach wspólnoty,
w każdej postaci jest wyrazem działania rozsądnego, będącego również cechą bogów”. Jest
to, zatem wspólnota wyższego rodzaju, łącząca ludzi i bogów, przez co teoria państwa nabiera
u Cycerona silnych cech mistyczno-politycznych. W świetle tych ustaleń daje wyraz swemu
głębokiemu patriotyzmowi, traktując związek jednostki z państwem, jako podstawowy
i najbardziej zasadniczy. „Drodzy są nam rodzice, drogie dzieci, drodzy krewni i przyjaciele,
lecz wszystko, co jest komukolwiek drogie, zawiera się w jednej ojczyźnie; i któż prawy
wahałby się ponieść śmierć dla niej, gdyby miał przez to okazać jej pomoc?” (Pietrzyk, 2012,
s. 28).
Obywatelstwo w postrzeganiu Cycerona to walor naturalny, opierający się na równości
proporcjonalnej. Zgodnie z tą zasadą jedni ludzie rodzą się do tego, aby sprawować władzę,
inni zaś do tego, by być poddanymi.
Zarówno dla Cycerona, jak i Arystotelesa cel wspólnoty podyktowany był naturą
człowieka i celem, dla którego on istnieje. Zadaniem państwa było niesienie sprawiedliwości,
a władza miała za zadanie stać na straży przestrzegania praw. Była siedliskiem (Hoffe, 2008,
s. 16) ,,porządku i rządności”, mniej zaś koniecznym narzędziem przymusu. Tylko w takim
państwie obywatele mogli należycie wypełniać zadania publiczne na rzecz wspólnoty.
Cyceron podkreślał, że sprawiedliwość jest dobrem wspólnym, państwo zaś i prawo stanowią
wspólną własność ludzi – członków wspólnoty.
2.3.Średniowiecze
Społeczeństwo obywatelskie w wiekach średnich postrzegane było, jako organizm
składający się z różnych grup, funkcjonujących zarówno wokół Kościoła, jak i poza nim.
Elementem łączącym owe wspólnoty była miłość do Boga, a także osiągnięcie zbawienia,
co akcentował św. Tomasz z Akwinu (Pietrzyk, 2012, s. 29). Państwo zdaniem filozofa
powstało w drodze naturalnego rozwoju. Ludzie chcą być blisko siebie i wspólnie przeżywać
emocje. Dla świętego bardzo ważne było tworzenie grupy ludzkiej, dla której istnieje coś, co
nazywa się dobrem wspólnym. Państwo (www2) jest czymś najbardziej głównym, co rozum
ludzki może ustanowić, gdyż odnoszą się do niego wszystkie wspólnoty ludzkie. Wskazywał,
że rodzina może zaspokajać potrzeby dnia codziennego. Większa wspólnota (wieś, miasto)
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potrzeby „niecodzienne”, natomiast państwo dba przede wszystkim o bezpieczeństwo
(wewnętrzne, zewnętrzne). Życie powinno opierać się na cnocie.
Według Akwinaty (Sztlachta, 1997, s. 45-47) polityka miała służyć ogólnym celom
moralnym, które podobnie jak jej zasady, miały być wywodzone z prawa przynależącego
do rozumu. Życie społeczne, przynależność do grupy było rozumiane przez św. Tomasza
konstrukcyjne dla kondycji ludzkiej i jako wypływające z ludzkiej natury. W związku z tym
konieczne dla człowieka (www2) jest, „aby żył w gromadzie, aby jeden wspierał drugiego
i aby różni zajmowali się różnymi odkryciami rozumu, na przykład jeden w medycynie, drugi
w tym, trzeci w innym”. Należy umiejętnie słuchać tych, którzy znają się na swoich
dziedzinach, bez tego państwo nie odniesie sukcesu.
Marsyliusz z Padwy to kolejny myśliciel, który nawiązywał do społeczeństwa
obywatelskiego. Odwołując się do Arystotelesa (Pietrzyk, 2002, s. 30), pojmował
społeczeństwo obywatelskie, jako naturalną, samowystarczalną wspólnotę polityczną.
Pojmował on także, szczęście ogółu (całej wspólnoty), jako ostateczny cel działań. Państwo
(Coleman, s. 142) powinno być swego rodzaju organizmem, który składa się
ze współdziałających ze sobą całości dla dobra wspólnego, czyniąc to w zgodzie z rozumem.
Państwo to najwyższa zbiorowość, strażnik bezpieczeństwa i pokoju między ludźmi,
gwarant harmonijnego ładu w społeczeństwie. Szczęśliwa wspólnota (Wojtowicz, 2003, s. 55)
opierała się na pokoju, rządach prawa, obiektywnym porządku i przyczynianiu się
do zachowania ładu. Marsyliusz, odwołując się do rządów prawa, wyraźnie nawiązywał do
Arystotelesa i Cycerona, dla których rządy prawa stanowiły pewną podstawę ładu wspólnoty
obywatelskiej. Samo prawo do stanowienia jurysdykcji należy do całego ludu. Społeczeństwo
obywatelskie było dla Marsyliusza czymś wspólnym dla wszystkich jego części. W jego
filozofii ujawnia się powszechny wymiar udziału w życiu publicznym, przy jednoczesnym
świadomym uznaniu przez wszystkich członków wspólnoty obowiązujących praw.
Dobra duchowe i wieczne Marsyliusz zaklasyfikował do innego porządku, poza
państwem i wszystkim, co z nim związane, celom i wpływom. Społeczeństwo obywatelskie
stanowiło część doczesną ludzkiej egzystencji. Stało na straży cywilizacji i dobrego ładu.
Kościół zgodnie z tą zasadą był częścią państwa i tym samym podlegał jego prawom.
Instytucje polityczne uzyskały autonomię od celów religijnych. Marsyliusz otworzył tym
samym drogę do innego myślenia o społeczeństwie obywatelskim. Przenosząc się w okres
renesansu.
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2.4. Renesans
Zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu pojęcie społeczeństwa obywatelskiego
oznaczało wspólnotę polityczną lub religijną. Przemiany, jakie dokonały się w wieku XVI,
kiedy zaczął rozwijać się handel, oraz wzrosła rola mieszczaństwa i miast, wpłynęły także na
sposób postrzegania społeczeństwa obywatelskiego. Zachodzące wówczas zmiany obrazuje
podejście Machiavellego (1999) prezentowane w jego głównym dziele ,,Księciu”.
Poszukiwał swego rodzaju równowagi pomiędzy państwem a jego obywatelami.
Wychodził z założenia (Machiavelli, 1984), że głównym zadaniem rządzących jest
zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju. Władza miała być gwarantem trwałości społeczeństwa
obywatelskiego, zabezpieczeniem przed rozkładem i dominacją interesów jednostek.
Gwarancją trwałości i rządności republiki miały stać się prawa, rolę jedynego ustawodawcy
powinno zaś przyjąć państwo. Prawdziwie wolny miał być zdaniem Machiavellego (Pietrzyk,
36-37) taki rząd, który podlega prawu, któremu towarzyszy porządek i rozwiązania
gwarantujące stabilność społeczną.
Dla zachowania wolności we wspólnocie podstawowe znaczenie miało uznanie polityki,
interesu państwa oraz jego celów za wyższe od celów jednostki. Obywatele powinni
wypełniać swoje obowiązki, wśród których najistotniejszym były obowiązki wynikające ze
statusu obywatelstwa.
2.5. Nowożytność
Idea społeczeństwa obywatelskiego w czasach nowożytnych, szczególnie w okresie
wczesno nowożytnym, stanowiła połączenie tego, co stare i tego, co nowe. Autor
fundamentalnego dzieła ,,Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej” - Bodin (1958, s.88) twierdził, iż
rząd powinien być sprawiedliwy, tzn. respektować prawo boże i naturalne. Według niego
państwo jest organizacją publiczną, która wznosi się ponad rodzinami stanowiącymi
podstawowe i naturalne komórki życia w jego strukturze będącymi jego fundamentami
i wzorcem, bo rodzina (www3) „istniała pierwej aniżeli państwo”. Najważniejszą jednak
cechą każdego państwa jest fakt, że na jego czele stoi suwerenna władza. Suwerenność to
według Bodina główne znamię państwa, ponieważ należy tłumaczyć słowo rzeczpospolita,
jako absolutna i nieustająca władza państwa. Suwerenność jest istotną cechą władzy
państwowej; zapewnia absolutną niezależność od kogokolwiek z zewnątrz oraz pełną
niezawisłość od poddanych.
Suwerenność jest niepodzielna, dlatego też należy odrzucić wszelkie rozważania
o mieszanej formie rządu, jako nonsensowne. Jako niezbywalne atrybuty suwerenności
wymieniał Bodin (1958, s.88):
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▪ stanowienie prawa,
▪ decydowanie o wojnie i pokoju,
▪ powoływanie najwyższych urzędników,
▪ rozstrzyganie sporów,
▪ prawo łaski,
▪ bicie monety,
▪ nakładanie podatków.
Bodin (1958, s. 20-21) podkreślał granice suwerennej działalności władzy państwowej.
Zachowania tych jednostek i państwa powinny charakteryzować się: odpowiedzialnością,
racjonalnością podporządkowaniem się zasadom prawa naturalnego.
O szczęściu państwa (www 3) miały decydować nie tylko dobre rządy, ale także prawi
i mądrzy obywatele, których cechowały cnota umysłowa i moralna. Chodziło, bowiem o życie
dobre zarówno w działaniu, jak i kontemplacji. O istnieniu wspólnoty wśród obywateli
przesądzało istnienie takiego samego prawa i zwyczajów dla wszystkich obywateli. Bodin
odróżniał bowiem obywatela (Pietrzyk, 2012, s. 40), czyli poddanego, mającego prawo do
brania udziału w kolegiach korporacjach oraz posiadającego inne przywileje od mieszczanina,
który takich przywilejów nie posiadał.
Wartym podkreślenia jest także fakt rozróżnienia przez Bodina (1958, s. 56) państwa od
rządu. Państwo charakteryzuje posiadanie suwerennej władzy, natomiast rząd jest sposobem
wykonywania władzy suwerennej, którą na przykład monarcha może delegować na tyle
szeroko, iż udział we władzy i urzędach, stanowiskach i dochodach mają wszyscy jednakowy
– wtedy mowa jest o monarchii rządzonej ludowo. Natomiast, gdy książę daje władzę
i beneficja tylko szlachcie albo obywatelom najbardziej cnotliwym lub najbogatszym,
monarchia jest rządzona arystokratycznie”.
U podstaw teorii Bodina (1958) legło przekonanie, że aby mogło istnieć społeczeństwo
obywatelskie, musi ono zostać scalone przez suwerenną władzę. Moment scalenia będzie
niezwykle istotny w późniejszych teoriach społeczeństwa obywatelskiego, w których
stopniowo będziemy obserwować zatracanie się charakteru stanowego. Stwierdzenie Bodina
(1958, s. 332) że ,,nie ma nic lepszego ku sile i jedności poddanych, jak korporacje i kolegia”
wskazuje na ważny moment w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (Pietrzyk, 2012, s. 41),
który w późniejszym okresie będzie niemal utożsamiany z życiem stowarzyszeniowym
społeczeństwa, zasadzającego się na jednostkowych wolnościach i duchu obywatelskim.
Pod koniec XVII wieku pod wpływem dwóch myślicieli Hobbesa i Locke’a, pojawia się
nowa

liberalna

tradycja

społeczeństwa

obywatelskiego.

Locke(2015)

uważał,

że
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społeczeństwo obywatelskie dotyczy przede wszystkim umowy pomiędzy społeczeństwem,
a władzą.
Dużą wagę Locke (2015; Piechota, 2007) przykładał do konsensusu, kompromisu oraz
podziału i kadencyjności władzy. Pojawia się naturalna wspólnota, jako rezultat umowy
społecznej. Określał tym samym za warunek niezbędny dla istnienia społeczeństwa
obywatelskiego istnienie demokracji, jako systemu sprawowania władzy. Locke(2015) oparł
istnienie społeczeństwa obywatelskiego na idei wolności. Jego zdaniem (Locke, 2015, s. 224)
„gdziekolwiek, więc pewna grupa ludzi zjednoczy się w jedno społeczeństwo, w którym
każdy zrezygnuje na rzecz władzy publicznej z przysługującej mu na mocy prawa natury
władzy wykonawczej, tam i tylko tam ma miejsce społeczeństwo polityczne bądź
obywatelskie (...) Stąd oczywiste jest, że monarchia absolutna, którą niektórzy traktują, jako
jedyną na świecie formę rządów, będąc w rzeczywistości niezgodną ze społeczeństwem
obywatelskim, nie może stanowić podstawy rządu obywatelskiego” (www 4). Zgoda
pojedynczych ludzi stanowi podstawę społeczeństwa obywatelskiego. Jednostka ma władzę
uczynienia wszystkiego, co uzna za słuszne ,,dla zachowania siebie i reszty rodzaju
ludzkiego”, zgodnie z zaszczepionym jej przez Boga pragnieniem samozachowania, na mocy
umowy wraz z innymi przekazuje tę władzę społeczeństwu, aby określiły ją prawa.
Locke (2015, s. 253) twierdził, iż tylko ,,ci, którzy są zjednoczeni w jednej
społeczności, podlegają wspólnie ustanowionemu prawu, posiadają trybunał, do którego
mogą się odwołać, a który dysponuje autorytetem władnym rozstrzygnąć spory między nimi
i karać przestępców, należą razem do społeczeństwa obywatelskiego”. Władza jest wynikiem
zgody jednostek, przy których pozostaje władza suwerenna. Locke(2015) podkreśla także, że
społeczeństwo obywatelskie i wszystkie jego instytucje są dobrowolne i opierają się na
wyborze jej członków (Locke, 2015,s. 235). Jednostka stanowi jedyne źródło władzy
politycznej. Zgodę na sprawowanie władzy wydają jednostki tworzące społeczeństwo
obywatelskie. Władza jest przez niepowoływana, a jej celem jest służenie ogółowi.
W szczególności stanie na straży zachowania życia, wolności i mienia. (Pietrzyk, 2012, s. 66).
Społeczeństwo obywatelskie (Locke, 2015, s. 224) ma miejsce tam, gdzie ,,pewna grupa ludzi
zjednoczy się w jedno społeczeństwo, w którym każdy zrezygnuje na rzecz władzy publicznej
z przysługującej mu na mocy prawa natury władzy wykonawczej”.
Państwo według teorii Locke’a(2015) składa się ze społeczeństwa i rządu, nie jest
strukturą organiczną, lecz prawną. Jej cel to strzeżenie prawa naturalnego i przywracanie jego
obowiązywania. To jednostka i jej uprawnienia znajduje się przed wspólnotą, która stanowi
rezultat wyboru jednostek, które wybierają życie w społeczeństwie. Tylko taki stan
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gwarantuje im szczęście. Locke’a (2015, s. 251) podkreśla także, iż obowiązkiem człowieka
jest zachowanie siebie i całego gatunku, dlatego też wyposażony jest w uprawnienia do:
● życia,
● wolności,
● własności.

Społeczeństwo obywatelskie oparte jest na indywidualnych uprawnieniach, odnosi się
do wspólnoty skupiającej się wokół celów moralnych, które mają wymiar polityczny. Posiada
ono najwyższą wartość, bowiem służy realizacji ich celów i stanowi gwarancje wolności
dzięki temu, że jest to wspólnota związana prawem ,,celem prawa nie jest znoszenie
i ograniczanie, lecz zachowanie i powiększanie wolności. Do wszystkich istot zdolnych do
podlegania prawu odnosi się zasada: gdzie nie ma prawa, nie ma wolności” (Locke,
2015,s.201). Wolność stanowi niezależność od przymusu i przemocy ze strony innych.
Zdaniem innego myśliciela tamtych czasów, Hobbesa, podstawową kategorię życia
społecznego stanowi rywalizacja, a nie współpraca. Państwo spełnia swoje funkcje poprzez
posiadanie władzy i realizowanie prawa, aczkolwiek władzę państwo posiada na skutek
zawarcia kompromisu ze społeczeństwem. Jednostki same stanowią o sobie, istota człowieka
zdaniem Hobbesa polega na tym, że jest on posiadaczem zarówno siebie samego, jak i swoich
zdolności. Wolność człowieka (Hobbes, 2009, s. 185) polega na braku wewnętrznych
przeszkód i niezależności od woli innych osób. Niebezpieczeństwo, jakie czyha na jednostki
sprawia, że decydują się one na oddanie się zwierzchnictwu suwerena powoływanego na
mocy porozumienia jednostek. Społeczeństwo obywatelskie (Porębski, 1999, s. 51) jest
w związku z powyższym rezultatem określonej kalkulacji. Ludzie przekazują suwerenowi
władzę absolutną w zamian za możliwość utrzymania swojego posiadania oraz uniknięcia
niebezpieczeństwa ze strony innych jednostek. Brak władzy mogłyby doprowadzić
do destrukcji społecznej.
Zarówno w teorii Hobbesa, jak i Locke’a społeczeństwo obywatelskie odnosi się
do pewnego porządku politycznego i używa się go nie w opozycji do państwa, lecz do
naturalnej kondycji ludzkiej. Omawiane pojęcie używane było przez tych myślicieli, jako opis
sztucznego porządku politycznego, będącego rezultatem pewnej umowy społecznej.
Oświecenie stanowiło zerwanie z koncepcją umowy społecznej prezentowanej przez
Hobbesa oraz Locke’a. Dla oświecenia społeczeństwo obywatelskie było naturalnym owocem
procesu cywilizacyjnego. Istotę tego nowego spojrzenia doktrynalnego Kant (1995) ujął
w formie pojedynczej, racjonalnej, obiektywnej i wybranej w sposób wolny, według zasady
moralności, czyli imperatywu kategorycznego. Jedną z czterech jego definicji (Kant, 1995)
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była formuła „celu samego w sobie”, zgodnie, z którą każda jednostka powinna traktować
siebie i innych ludzi zawsze, jako cel ostateczny, a nigdy, jako środek (www 5).
Społeczeństwo obywatelskie dla Kanta to przede wszystkim wspólnota prawna, której
celem jest ochrona praw obywateli. Najdoskonalszą formą rządu jest ta (Kant, 1995, s. 28),
która zapewnia obywatelom bezpieczeństwo. Pojmowanie przez obywateli szczęścia jest
różne, dlatego rządzący nie mogą postrzegać szczęścia poddanych, jako celem nadrzędnym.
Celem państwa jest zachowanie wolności, a nie, jak to miało miejsce wcześniej, promowanie
szczęścia.
Prawo w ocenie Kanta stanowi podstawę społeczeństwa obywatelskiego. Stwarza
bowiem warunki wolności jednostki możliwe do pogodzenia z wolnością innych. Każde
działanie (Pietrzyk, 2012, s. 84), które nie ingeruje w powszechne prawa, jest prawowite, tzn.
możliwe do pogodzenia z wolnością innych. Odrzuca on moralizatorską funkcję prawa, gdyż
prawo, które rządzi społeczeństwem obywatelskim i na którym opiera się sprawiedliwość
polityczna, różni się od osobistej moralności. Kant (Pietrzyk, 2012, s. 85) wywodzi prawo
z czystego praktycznego rozumu i jego kryterium powszechnej prawowitości. Prawo stanowi
o możliwości pogodzenia wolności jednostek. Działania, które nie naruszają obowiązujących
praw, uznawane są za prawowite. Przymus jest koniecznym elementem, który ma zapobiegać
naruszeniom wolności poprzez działania łamiące prawo.
Państwo w rozumieniu Kanta (1991, s. 127) to społeczeństwo obywatelskie postrzegane
jako całość relacji do swoich członków – „Państwo jest jednością grupy osób podlegających
prawom sprawiedliwości”. Wszyscy ludzie według Kanta (1991) powinni stanowić
społeczeństwo obywatelskie, znaleźć się w obrębie stosunków prawych. Niezbędne jest przy
tym wzajemne respektowanie swoich praw, wolność natomiast musi być w nim ograniczona
dla niej samej.
3. Współczesne podejścia do społeczeństwa obywatelskiego.
Klasyczna

idea

społeczeństwa

obywatelskiego

oparta

była

na

wartościach

wspólnotowych, podejście nowożytne oznaczało zaś stopniowe zerwanie z pierwotną
tradycją. Rozwój filozofii liberalnej oznacza zwrot w kierunku jednostki i indywidualizmu.
Społeczeństwo

obywatelskie

zaczyna

odróżniać

się

od

państwa,

staje

się

społeczeństwem indywidualistycznym, a nie kolektywistycznym. Staje się przestrzenią,
w której jednostki oswobodzone ze swego rodzaju zależności hierarchicznej współdziałają ze
sobą. Stanowi także przestrzeń wolności obywateli, którzy mogą aktywnie uczestniczyć
w życiu publicznym.
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Istnieje wiele definicji opisujących społeczeństwo obywatelskie. Pojęcie to jest ciągle
wieloznaczne i tym samym niełatwe do opisania, lecz na pewno liczne definicje łączy jedna
wspólna cecha, a mianowicie zachowywanie autonomii różnego rodzaju organizacji
pozarządowych, które są kwintesencją społeczeństwa obywatelskiego wobec instytucji
państwa. Wskazuje na to m.in. niemiecko-brytyjski socjolog i politolog Dahrendorf (1994).
Według niego (1994, s. 236) społeczeństwo obywatelskie „charakteryzuje się istnieniem
autonomicznych, niesterowanych przez państwo ani inny ośrodek, organizacji i instytucji,
jako organów woli ludów. Zaliczają się do nich partie polityczne i związki zawodowe, ale
także przedsiębiorstwa przemysłowe, ruchy społeczne, wolne zawody i autonomiczne
uniwersytety, niezależne Kościoły i fundacje użyteczności publicznej. Jeśli takie
autonomiczne organizacje i instytucje nie istnieją, nie istnieje społeczeństwo obywatelskie.
Chodzi tutaj jednak nie o organizacje i instytucje, jako takie, ale o zespół uprawnionych
roszczeń, które można określić, jako prawa obywatelskie”. Koperek (2005, s. 29) wskazuje
kolejną cechę społeczeństwa obywatelskiego, dobrowolność działalności, bez przymusu
państwa.
Zdaniem Dahrendorfa (1994) społeczeństwo obywatelskie to całość związków,
w których wiedziemy życie i które zawdzięczają swoje istnienie naszym potrzebom
i inicjatywom, a nie państwu. Natomiast według Shilsa (1994, s. 17) jest to społeczeństwo
pluralistyczne, w którym autonomia konstytuujących się jednostek, zbiorowości i warstw
ograniczana jest za sprawą uznania przez poszczególnych obywateli ich zobowiązań wobec
społeczeństwa, jako całości, wobec właściwych mu centralnych organów i praw. Według
Glińskiego i Palskiej (1997, s. 3) społeczna aktywność obywatelska polega na wspólnej
i świadomej artykulacji, realizacji i obronie interesów (potrzeb, aspiracji) jakiejś grupy
społecznej przez jej członków. W innym opracowaniu Gliński (2006) dodaje, iż
społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo: aktywne, otwarte, demokratyczne, solidarne,
wolne i odpowiedzialne zarazem. Nie jest strukturą łatwą do ukształtowania, właściwie
orbituje gdzieś na granicy utopii, ale jest też jednym rozsądnym i dającym nadzieję wyjściem
z dylematów funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Tylko taki partner jest w stanie
kontrolować potężne struktury władzy politycznej i ekonomicznej oraz łagodzić skutki
różnorakich napięć wewnętrznych w społeczeństwie. Natomiast Fukuyama (2005, s. 46)
definiuje społeczeństwo obywatelskie, jako „spójne grupy – jako komitety rodzicielskie
(Parent – Teacher Organizations), organizacje kontroli standardów w życiu publicznym
(watch dog groups), czy organizacje rzecznictwa interesów poszczególnych środowisk
(advocacy organizations)”. Fukuyama (2005) zwraca uwagę na bardzo istotną cechę
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społeczeństwa obywatelskiego, jaką jest grupa, która ze sobą współdziała, jest spójna i dzięki
temu może sprawować kontrolę nad standardami życia publicznego.
Barber (2001) prezentuje definicję społeczeństwa obywatelskiego przez pryzmat zadań,
jakie ma do spełnienia. W jego rozumieniu (Barber, 2001, s. 360-361) społeczeństwo
obywatelskie to „przestrzeń obywatelska. Zajmuje miejsce pośrednie między władzą
państwową, a sektorem prywatnym. To nie tutaj głosujemy i nie tutaj sprzedajemy
i kupujemy, lecz rozmawiamy z sąsiadami na temat przeprowadzania dzieci przez jezdnię,
planujemy imprezę charytatywną na rzecz szkoły, zastanawiamy się, czy nasza parafia
mogłaby utworzyć schronisko dla bezdomnych, organizujemy letnie zawody sportowe dla
dzieci. (…) Społeczeństwo to tworzą z własnej woli swobodnie stowarzyszone jednostki
i grupy dążące do wytworzenia wspólnej płaszczyzny działania”.
Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo (grupa ludzi) charakteryzujące się
aktywnością obywatelską i autonomią (związaną m. in. z dobrowolnym tworzeniem
i działalnością w niesterowanych przez państwo ani inny ośrodek władzy organizacjach
pozarządowych) oraz świadomością jego członków dotyczącą potrzeb wspólnoty oraz dążenie
do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa i jednocześnie poczucie
odpowiedzialności za nie. Społeczeństwo obywatelskie jest solidarne, oparte na dialogu
i współpracy partnerów społecznych. Każdy z uczestników życia publicznego, jest aktywny
i posiada potrzebę samoorganizacji.
4. Wnioski
Reaktywacja samorządu terytorialnego z początkiem lat dziewięćdziesiątych była momentem,
który doprowadził do powstania nowych mechanizmów umożliwiających obywatelom
aktywny udział w życiu publicznym. Odwołująca się do tradycji idea społeczeństwa
obywatelskiego wywodzi się z bogatej tradycji filozoficznej, teorii i filozofii politycznej.
Zakłada ona, że w realizacji celów indywidualnych bardziej sprzyja solidarność społeczna
i współdziałanie, aniżeli izolacja i zamknięcie się w kręgu własnych spraw. Społeczeństwo
obywatelskie stanowi sferę solidarności i współdziałania, a zarazem konfliktów i napięć, które
mogą znaleźć łatwiejsze rozwiązanie niż na szczeblu państwa. Sfera społeczeństwa
obywatelskiego nie przeciwstawia się państwu, choć jest od niego niezależna. Stanowi
niejako pośredni szczebel między jednostką a państwem, a poprzez kategorię obywatelstwa
pozwala na zaangażowanie w uczestnictwo polityczne.
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Streszczenie
Konflikty, które można obserwować w przestrzeni społecznej – czy to w skali mikro czy też makro – mają często
swoje pierwotne źródło w niewłaściwie interpretowanych różnicach kulturowych. Aby poprawnie odczytać ich
dynamikę i ograniczyć negatywny wpływ należy poddać analizie przede wszystkim samo pojęcie kultury
i wskazać na jego istotne elementy składowe. Temu celowi służą prezentowane w artykule rozważania. Skupiają
się one wokół koncepcji kultury, jaką odnajdujemy w pracach wybitnego hiszpańskiego myśliciela José Ortegi
y Gasseta. Ukazując ewolucje jego poglądów w kwestii rozumienia samej kultury, analizowane będą szczególnie
te zagadnienia, które mogą mieć znaczenie w kontekście eskalacji konfliktów związanych z różnicami
kulturowymi. W świetle koncepcji hiszpańskiego autora, prawidłowe rozumienie kultury, jako warunków
sprzyjających rozwojowi, może mieć wpływ na deeskalacje różnego rodzaju konfliktów. W końcowych
wnioskach dokonana została próba syntezy i podsumowania przedstawionych założeń.
Słowa kluczowe: kultura, José Ortega y Gasseta, konflikt społeczny, idealizm, fenomenologia

Cultural determinants of social conflicts in the light of the concept of José
Ortega y Gasset
Summary
Conflicts that can be observed in the social space - whether on a micro or macro scale - often have their primary
source in misinterpreted cultural differences. In order to correctly read their dynamics and limit the negative
impact, one should first analyze the concept of culture and point to its essential components. This purpose is
served by the considerations presented in the article. They focus on the concept of culture that we find in the
works of the eminent Spanish thinker José Ortega y Gasset. Especially those issues that may be important in the
context of the escalation of conflicts related to cultural differences will be analyzed. In the light of the Spanish
author's concept, a correct understanding of culture as conditions conducive to development may have an impact
on the de-escalation of various types of conflicts. In the final conclusions an attempt was made to synthesize and
summarize the presented assumptions
Key words: culture, José Ortega y Gasset, social conflict, idealism, phenomenology

1. Wstęp
Szybko zachodzące procesy globalizacji rozwój nowych technologii powodują, że
zmieniają się formy i zakres interakcji pomiędzy członkami różnych społeczności, także tymi
będącymi wcześniej we względnej separacji. W tym kontekście pojęcie kultura” odmieniane
jest przez niemal wszystkie przypadki. Jest to o tyle uzasadnione, że liczne podziały
i konflikty w przestrzeni publicznej mogą być eskalowane przez niewłaściwie interpretowane
różnice kulturowe. Pomimo, że można zaobserwować różne inicjatywy zmierzające do
tworzenia szerszych płaszczyzn dialogu to nie sposób oprzeć się wrażeniu, że pojawią się
również nowe obszary sporów i konfliktów - od problemów między światem zachodnim
a światem islamskim od środowisk skrajnej biedy do wielkich imperiów naftowych czy
najnowszych technologii - we wszystkich tych kwestiach ma miejsce odniesienie do
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wyjątkowej roli tego pojęcia.
Aby właściwie zinterpretować znaczenie różnic międzykulturowych, należy przede
wszystkim poddać analizie definicję samej kultury. Celem niniejszego artykułu jest
przybliżenie najważniejszych założeń dotyczących koncepcji kultury, które odnajdujemy
w pracach José Ortegi y Gasseta. W trakcie prowadzonych analiz odniesiemy się do różnych
dzieł, które podejmują tę kwestię, gdyż jest to temat, o którym hiszpański autor pisze
w sposób często nie jednoznaczny. W ostatecznych wnioskach podjęta też zostanie próba
syntezy i podsumowania przedstawionych założeń a także odniesienia do aktualnych kwestii
społecznych.
2. Kształtowanie się pojęcia kultury w poglądach Ortegi y Gasseta
Ortega y Gasset – w zależności od etapu kształtowania się jego koncepcji społecznej –
przedstawia w swoich pracach nieco odmienne rozumienie pojęcia kultury (Iriarte, 1942).
W jego tekstach z okresu „młodzieńczego” widać wyraźnie wpływ neokantyzmu, co jest
niewątpliwie konsekwencją jego podróży naukowych do Niemiec (San Martin, 1994).
Pojawia się w nich idealistyczne rozumienie kultury związanej z nauką, moralnością i sztuką,
podstawowymi filarami krytycyzmu Kanta (Huescar, 1995).Do tych dziedzin należą elementy
kultury, wielkich sfer idealistycznych, wielkich rzeczy uniwersalnych, rzeczy wybitnych,
które tworzą porządek normatywny w ludzkiej praxis (Ortega y Gasset, 2012: I)1.Kolejną
istotną kwestią, na którą zwraca uwagę Ortega y Gasset jest to, że kultura oznacza progres,
jeśli nie ma zmiany z czynnika „niskiego” na „wyższy” wówczas mówienie o niej jest
pozbawione sensu. Prowadzi go to konkluzji, że o kulturze we właściwym sensie tego
pojęcia, możemy mówić jedynie w kontekście ludzkim (Ortega y Gasset, 2012: I,). Ponadto
hiszpański autor wskazuje, że kultura oznacza obiektywizm, porządek, prawa, których należy
przestrzegać, repertorium rozwiązań, które w każdej epoce człowiek wdraża, by sprostać
wyzwaniu, jakim jest życie. To repertorium Ortega nazywa „rzeczami” i pisze o nim: „kiedy
mówię o rzeczach, mam na myśli prawo, porządek, wymagania stojące ponad nami, gdyż nie
jesteśmy prawodawcami, a tymi, których prawo obowiązuje” (Ortega y Gasset, 2012:
I, 369) 2. Odnosi się w ten sposób do „rzeczy” kultury wysokiej, a nie rzeczy znajdujących się
wokół jednostki, kładąc tym samym nacisk na obiektywizm poznania a nie subiektywizmu
1

Wszystkie odwołania do prac JoséOrtegy i Gasseta – w tym także cytaty – będą pochodziły z: Ortega y Gasset,
J. (2012). Obrascompletas. T I-X. Madrid: Taurus. Liczby rzymskie będą oznaczały numery tomów, natomiast
arabskie numery stron w przywołanych tomach. Cytaty zaczerpnięte ze wspominanej publikacji będą
przetłumaczone we własnym „zakresie” a dla większej precyzji w przypisie zostanie umieszczony ich
odpowiednik w języku hiszpańskim.
2
„cuandohablo de las cosasquierodecir ley, orden, prescripcion superior a nosotros, que no somoslegisladores,
sinolegislados”(tłum. własne).
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doznań (Tuttle, 1994). Na koniec, kultura stanowi opozycję dla natury. Osobiste „ja” musi
ustąpić miejsca wyższemu „ja” kultury, przechodząc ze stanu naturalnego do stanu kultury,
czyli wyzwolenia, gdzie życie zyskuje kompletność (Ortega y Gasset, 2012: I). Realizacja tej
„kompletności” możliwa jest tylko w oparciu o wolność, która stanowi zdaniem
hiszpańskiego myśliciela, podstawową zasadę zachowania kultury (Ortega y Gasset, 2012: I).
Na skutek fascynacji założeniami fenomenologii, podejście Ortegi y Gasseta do kultury
ulegało zmianie. Zaczyna on opisywać „kulturę” nie za pomocą wielkich ideałów, ale za
pomocą rzeczy codziennych, rzeczy, które znajdują się w naszym zasięgu i kreują nasze
otoczenie (Silver, 1978). Na tym etapie budowania swojej teorii społecznej, hiszpański
myśliciel, stoi na stanowisku, żeaby dotrzeć do tego, co najistotniejsze, należy mieć pełną
świadomość tego, co jest wokół jednostki (Ortega y Gasset, 2012: I).Pojęcie kultury przestaje
być połączone z wielkimi przedsięwzięciami czy ideałami, a zaczyna dla niego być
powiązane z rzeczami bliskimi z bezpośredniego otoczenia jednostki (Ramiro, 1983).
Powiązane jest z „kultywacją” rzeczy bliskich i spontanicznych w życiu człowieka, w sposób
umożliwiający odróżnienie między życiem spontanicznym, które się przytrafia a życiem
„kultywowanym”, które jest świadomie tworzone. W tym kontekście zrozumiałe jest, że
Ortega potwierdza, że kultura jest aktem tworzenia sensu życia spontanicznego. Dzięki
kulturze nadaje się sens tej spontaniczności, łączy ją, przejmujemy kontrolę nad rzeczami
bliskimi (Ortega y Gasset, 2012: I). Tymi twierdzeniami Ortega wychodzi poza idealizm, jeśli
chodzi o zerwanie z konkretnym życiem i absolutyzację rzeczy bliskich (Ortega y Gasset,
2012: I). Zadaniem całej kultury jest nic innego jak szukanie sensu w tym, co nas otacza,
a sens ten należy odnieść do „zupełności”, to znaczy, by wszystko to, co nas otacza osiągało
zupełność swego znaczenia, tym samym osiągając swe całkowite spełnienie. Zdaniem
Ortegi y Gasseta podmioty tworzą kulturę dla swojego całkowitego spełnienia 3. Jest to
warunek konieczny, gdyż kulturą, jego zdaniem, jest to, co określa się, jako dzieła ludzkie, ale
3

Po przedstawieniu tego stanowiska Ortega y Gasset spotyka problem w swojej teorii kultury, który skieruje go
pod wpływy Georga Simmela, niemieckiego filozofa, teoretyka kultury i jednego z pierwszych niemieckich
socjologów. Poniższe punkty podsumowują najważniejsze spostrzeżenia Simmela odnośnie kultury, które
wykorzysta hiszpański myśliciel:
1. Kultura posiada dwa wymiary:
○ Wymiar subiektywny: formacja ducha, który wznosi się od natury do kultury (duch subiektywny).
○ Wymiar obiektywny: obiektywizacje, w których przejawia się życie (duch obiektywny).
2. Kultura posiada swoją dynamikę. Celem kultury jest rozwój ducha subiektywnego, ale w tym celu
należy podążać za schematem: podmiot – przedmiot – podmiot. Bez czynników zewnętrznych nie
można mówić o rozwoju osobistym.
3. Kultura obejmuje pewną tragedię wewnętrzną, która implikuje rzecz następującą: w istocie procesu
kulturyzacji znajduje się antyteza, konfrontacja między podmiotem a przedmiotem. Tragedia pojawia
się, gdy brak jest możliwości rozwoju wewnętrznej istoty podmiotu z uwagi na zniewolenie przez
przedmioty.
Te trzy cechy są ściśle ze sobą związane (Simmel,2008).
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także jest nią „proces” kształtowania ludzi poprzez te dzieła (Frisby, Featherstone, 2003).
W tym kontekście hiszpański myśliciel podnosi jeszcze jedną istotną kwestię: co jest
ważniejsze: sama kreacja czy jej twórca? Dzieło czy autor? Trudność, którą dostrzega
omawiany autor polega na tym, że „kreacje” mogą w efekcie zniewolić swoich autorów tak,
więc ich realizacja może być zagrożona (Polit, 2018).
Zagadnienia

związane

z

kwestią

napięcia

pomiędzy „kulturą”

a

„życiem”

Ortega y Gasset rozwija w licznych pracach z późniejszego okresu swojej twórczości, pisze
w nich wprost o „walce” pomiędzy tymi dwiema przestrzeniami. W tym kontekście
hiszpański autor podejmuje też problematykę dotyczące pojęcia prawdy, a przy tej okazji
również odnosi się do założeń dotyczących racjonalizm i relatywizm (Ortega y Gasset, 2012:
I). Ortega y Gasset (2012: II ) wobec tych dwóch postaw pozostaje zdystansowany żadna
z dwóch tendencji nie jest dla niego wystarczająca. Absolutyzm racjonalistyczny hołubi
„rozum” odbierając znaczenie „życiu”. Z drugiej strony relatywizm hołubi „życie”
odstawiając na bok „rozum” (Ortega y Gasset, 2012: III). Problem racjonalizmu
i relatywizmu, zdaniem hiszpańskiego myśliciela, wpływa na kulturę, moralność, sztukę,
prawo, a sposób, w jaki rozwiążemy kwestię prawdy, pomoże w rozwiązaniu problemu
kultury i wyjścia z tego napięcia pomiędzy kulturą obiektywną a subiektywną. Ten pierwszy
aspekt odnosi się do kultury w znaczeniu uprzedmiotowionych kreacji, a drugi jest związany
z życiem spontanicznym jednostki (Ortega y Gasset, 2012: III).
Według Ortegi y Gasseta (2012: I) kultura, jako konstrukcja obiektywna, jest funkcją
biologiczną, ponieważ nie ma znaczenia poza życiem, poza podmiotem. Człowiek potrzebuje
kultury, by osiągnąć spełnienie, a jednocześnie kultura jest niczym bez jednostki ludzkiej,
która ją tworzy (Ortega y Gasset, 2012: III). Ogromnym błędem racjonalizmu jest
odseparowanie życia i kultury, tworząc z tej ostatniej „królestwo duchowe”, które pozornie
może stać poza życiem, co hiszpański myśliciel, uważa za poważny błąd (Carpintero, 1994).
To, co duchowe i kulturowe nie jest substancją bezcielesną, stanowi wartość, którą jedne
rzeczy posiadają, a inne nie (Ortega y Gasset, 2012: III). To, co duchowe posiada dodatkową
wartość ponad to, co czysto biologiczne, chociaż nadal jest połączone z życiem, od którego
pochodzi (Ortega y Gasset, 2012: III).W innymi miejscu swojego wywodu Ortega y Gasset
kontynuuje i rozszerza analizę tych dwóch aspektów życiowego fenomenu człowieka wskazuje na nową cechę w stosunku do życia ludzkiego, która odznacza się faktem, że
kultura nie może być regulowana jedynie przez prawa obiektywne, ale poddana jest także
prawom życiowym (Perez Quintana, 2005). Filozof wskazuje, że „rządzą nami dwa
przeciwstawne imperatywy. Człowiek, żyjąca jednostka, powinien być dobry – tak mówi
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jeden z nich, imperatyw kulturowy. Dobra powinna być jednostka ludzka, żywa: zgodna
z życiem i mu potrzebna – mówi drugi imperatyw, życiowy. Nadając obu wyraz bardziej
ogólny, dojdziemy do podwójnego rozkazu: życie powinno być wzniosłe, ale kultura powinna
być życiowa”(Ortega y Gasset, 2012: III, 584)4. Zdaniem Ortegi y Gasseta kultura europejska
nie jest przeżywana czy odczuwana, tylko przyjmowana, co więcej, jego zdaniem proces ten
będzie przybierał na intensywności (Casanova, Francisco, 1993). W epoce, którą opisuje on,
jako utopia kulturowa, ludzie otrzymują zasady intelektualne, moralne lub estetyczne „poza
życiem”, zakładając ich „dobro” bez zanurzania w osądach życiowych (San Martin, 1998).
Jeśli sztuka nie cieszy, a moralność nie pobudza naszej aktywności, nie mogą stanowić
prawdziwej kultury, są zbiorczą fikcją (Ouimette, 1982). Te założenia prowadzą
hiszpańskiego myśliciela do następujących konstatacji - jeśli kultura i życie nie są
zjednoczone, ta pierwsza traci zdolność kierowania człowiekiem do osiągnięcia spełnienia,
staje się „odczłowieczona” (Ortega y Gasset, 2012: III). Życie nie powinno służyć kulturze,
ale należy zapewnić, by kultura była życiowa – to jest jedno z najważniejszych wyzwań
współczesnych czasów, według Ortegi y Gasseta. (Pérez Quintana, 2005). Świat jest
obdarzony wymiarem życiowym, odnosi się do żywego podmiotu tak, że osobliwość każdej
istoty nie stanowi problemu w osiągnięciu prawdy (Huescar, 1966). To właśnie ta osobliwość
jest organem, za pomocą, którego podmiot może uchwycić część prawdy otaczającego go
świata (Chamizo Domínguez, 1985). Każda osoba lub naród tworzy istotny punkt widzenia,
który powinien być zestawiany z pozostałymi w poszukiwaniu kompletnej prawdy, której
symbolem jest Bóg, jak stwierdza Ortega y Gasset (2012: III) - najwyższy punkt widzenia
i rozum absolutny.
3. Wnioski
Podsumowując rozważania związane z różnicami kulturowymi, warto na zakończenie
prowadzonych analiz przywołać jeszcze słowa hiszpańskiego myśliciela odnoszące się do
kwestii indywidualnego poznawania prawdy, stwierdza on w tym kontekście, że: „każde życie
jest punktem widzenia wszechświata. Ściślej mówiąc, to, co widzi, nie może być widziane
przez jakieś inne. Każda jednostka – osoba, naród, epoka – jest niezastąpionym organem do
zdobycia prawdy” (Ortega y Gasset, 2012: III, 614)5. Jest to prawdopodobnie jedno ze zdań,
które trafnie podsumowują rozważania Ortegi y Gasset na temat omawianego tematu. Kultury
4

„nosgobiernan dos imperativoscontrapuestos. El hombre, ser viviente, deber ser bueno -ordenauno de ellos, el
imperativo cultural. Lo buenotiene que ser humano, vivido: por tanto, compatible con la vida y necesario a ella dice el otroimperativo, el vital. Dando a ambos una expresion mas generica, llegaremos
a estedoblemandamiento: la via debe ser culta, pero la cultura debe ser vital” (tłum. własne).
5
„Cadavida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ellave no lo puedeverotra. Cadaindividuo persona, pueblo, epoca - es un organoinsustituible para la conquista de la verdad” (tłum. własne).
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mają niezastąpioną wartość, co wskazuje, że ich zwalczanie lub pogarda wobec nich to
kwestie, które nie mogą pozostać niezauważone przez tych, którzy interesują się poznaniem
człowieka i jego możliwości.
Obecne środki technologiczne pozwalają znacząco poszerzyć możliwości pracy nad
zdobywaniem informacji odnoszących się do różnych kultur, nowe formy komunikacji
oferują dzisiaj nieskończoną liczbę możliwości poszerzenia zakresu wiedzy kulturowej.
Dlatego też rzetelna wiedza może przyczyniać się znacząco do właściwego interpretowania
dokonań przedstawicieli innych kultur a także ułatwiać budowanie prawdziwego dialogu
opartego na wzajemnym szacunku (Ortega y Gasset, 2012: III). Dialog ten możliwy będzie,
zdaniem Ortegi y Gasseta tylko wówczas, kiedy wzajemne relacje wolne będą od
krzywdzących stereotypów a zbudowane na trudzie wzajemnego poznawania i otwarcia na
różnorodność. Jest to kwestia, która stanowiła duże wyzwanie dla pokolenia hiszpańskiego
myśliciela, ale także jest aktualna również obecnie.
W związku z przedstawionymi analizami uzasadnione jest stwierdzenie Ortegi y Gasset,
że przeciwdziałanie konfliktom kulturowym nie może opierać się na zwykłym pacyfizmem.
Jego zdaniem pacyfizm nie wnosi wiele w rozwiązanie tego typu konfliktów tylko, bowiem
gromadzenie i propagowanie rzetelnej wiedzy, może stanowić skuteczną alternatywę dla
konfliktów wynikających z różnic kulturowych. Jest to jednak związane z wysiłkiem
zdobywania potwierdzonej wiedzy i trudem otwarcia na ”inność”. Zdaniem hiszpańskiego
myśliciela „pokój nie jest spontanicznym owocem żadnego drzewa. Nic, co ważne nie zostało
podarowane człowiekowi; raczej człowiek musi to zrobić, musi to zbudować”(Ortega
y Gasset, 2012: IV)6. W tym procesie istotne jest przede wszystkim, zdaniem hiszpańskiego
myśliciela, budowanie wysokich standardów moralnych, ponieważ to może skutecznie
przeciwdziałać konfliktom wynikającym z różnic kulturowych. Wypracowana przez
hiszpańskiego myśliciela propozycja przeciwdziałania tego typu konfliktom, może
w niektórych aspektach domagać się dodatkowych wyjaśnień i pogłębionej analizy, niemniej
jednak stanowi interesującą próbę ujęcia tej problematyki w odmienny nieco sposób. Akcent
jest tu położony przede wszystkim na właściwym zdefiniowaniu samej kultury, jako drogi
służącej „spełnieniu”. Propozycja Ortegi y Gasseta może mieć swoje mankamenty, ale
stanowi ważny głos w dyskusji i pomimo tego, że została przedstawiona kilka dekad
wcześniej to ciągle stanowi cenne źródło inspiracji dla wszystkich zainteresowanych tą
problematyką. Artykuł z racji obiektywnych ograniczeń nie mógł wyczerpać omawianej
6

„La paz no es frutaespontneo de ningun arbol. Nada importante es regalado al hombre; antes bien, tiene el que
hacerselo, que construirlo” (tłum. własne).
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problematyki, autor ma jednak nadzieję, że będzie to istotny głos w toczącej się już od dawna
w różnych środowiskach debaty w kwestii różnic kulturowych.
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Rodzina jako system – aspekt statystyczny
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Jakość naszego życia to „gra
zespołowa” (Szomburg, Zbieranek 2013).
(…) żyjemy zawsze z kimś, przy kimś, obok
kogoś, wobec kogoś, dla kogoś (Tischner
2006)
Streszczenie
Rodzina w statystyce to dwie lub większa liczba osób, które są związane, jako mąż i żona, wspólnie żyjący
partnerzy (kohabitanci) - osoby płci przeciwnej lub jako rodzic i dziecko. Zatem rodzina obejmuje parę bez
dzieci lub parę z jednym lub większą liczbą dzieci, albo też samotnego rodzica z jednym lub większą liczbą
dzieci (GUS). Wedug OECD rodzina jest określana jako członkowie gospodarstwa domowego, którzy są
spokrewnieni do pewnego stopnia, przez: krew, adopcje bądź małżeństwo.
Od strony badawczej istotniejsze wydaje się nie tyle rozstrzyganie, która z definicji lepiej oddaje sens istnienia
współczesnej rodziny, lecz wskazanie dominujących w ostatnich latach trendów, nierozerwalnie związanych
z jej ewolucją. Autorka podejmie próbę powiązania wskazanych trendów z założeniami wybranych przez siebie
teorii systemów, (co będzie stanowiło zasadniczy cel artykułu).
Słowa kluczowe: system, rodzina, państwo

The family as a system - statistic analysis
Summary
The family in statistics is defined as two or more persons who are related as husband and wife, living partners
(cohabitants) - persons of the opposite sex or as a parent and child. Thus, the family includes a pair without
children or a couple with one or more children, or a single parent with one or more children (GUS). According to
the OECD, a family in a household is referred to as household members who are related to
a certain degree by blood, adoption or marriages.
From the research side, it seems more important not so much the decision, which by definition better shows the
sense of the existence of the contemporary family, but rather the indication of trends dominating in recent years,
inextricably linked to its evolution. The author will try to connect the trends with the systems theory selected by
her (it will be the goal of this article).
Key words: system, family, The State

1. Wstęp
Rodzina występuje w każdym społeczeństwie. Traktowana jest przy tym zwykle, jako
uniwersalna instytucja społeczna (Szlendak 2012). W sferze definicyjnej brak jest
jednoznaczności. Często za podstawową koncepcję rodziny uznaje się rodzinę nuklearną.
Innym razem, dla uproszczenia, przyjmuje się że rodziną jest to, co społeczeństwo za nią
uznaje. Tak rozmyte określenie pozwala na stwierdzenie, że rodziną może być dowolna grupa
osób. Tu jednak pojawia się wiele nieścisłości i trudności w jej opisywaniu. W artykule
przyjmiemy dość bezpieczny sposób traktowania rodziny, zgodny z metodologią GUS, aby
można było posłużyć się statystyką społeczną.
Podczas analizy dostępnych danych, nie sposób nie zauważyć zachodzących zmian
w procesach tworzenia się rodzin we wszystkich państwach w Europie (w tym w Polsce).
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Począwszy od lat 60 XX. wieku po dzień dzisiejszy, wraz ze zmianami o charakterze
historycznym (w tym wraz z szokiem globalizacyjnym), rodzina ulega przekształceniom
(strukturalnym i moralnym). Dane statystyczne prezentują niezbyt optymistyczny obraz
rzeczywistości.
Ze względu na mnogość materiału badawczego rodzina zostanie zaprezentowana
w realiach polskich. Autorka odwoła się przy tym, ze względu na ograniczenia redakcyjne,
jedynie do dwóch przykładowych teorii systemów, bazujących na różnych założeniach.
Dla analizy od strony mierzalnej (statystycznej), konieczne jest precyzyjne określenia
obecnie występujących trendów. Wobec tego zaliczać będziemy do nich: wzrost liczby tzw.:
„niepełnych” rodzin, spadek liczby rodzin będących w związku małżeńskim, spadek liczby
rodzin z dziećmi, spadek liczby rodzin wielodzietnych, wzrost liczby jednoosobowych rodzin,
wzrost liczby rozwodów czy wzrost liczby kobiet pracujących zawodowo.
2. Rodzina jako kategoria ekonomiczno-statystyczna
W teorii ekonomicznej rodzina jest często traktowana, jako mała grupa społeczna,
połączona więzami formalnymi i nieformalnymi. Wyodrębnia się przy tym kilka jej funkcji,
czyli wyspecjalizowanych i permanentnych działań wszystkich jej członków, które wynikają
z realizowanych przezeń zadań. Te ostatnie opierają się na obowiązujących normach
(wzorcach, prawie oraz tradycji) a ich realizacja ma prowadzić do osiągnięcia wspólnie
założonego celu (Chojnacka 2018). Zatem, „funkcje rodziny są to skutki wywołane przez
działanie i zachowanie się członków rodziny”, które występują w niej samej lub też poza nią,
nie patrząc na to czy były zamierzone czy pożądane (Szczepański 1970). Przez jej zadania
natomiast rozumie ,,ogólne czynności, które mają wywołać pożądane skutki, zalecane przez
zbiorowości (...) czy też podjęte przez samą grupę”.
Wobec powyższego, w zależności od potrzeb, rodzinę możemy traktować, jako
mikrostrukturę, skupiając się w analizie na cechach i zadaniach poszczególnych jej członków.
Rodzinę, możemy także traktować z powodzeniem, jako istotną makrostrukturę, która raz
szybko a innym razem dużo wolniej dostosowuje się do warunków, jakie stwarza dla jej
funkcjonowania otoczenie.
3. System a rodzina – od definicji systemu do wyboru danych statystycznych
Na potrzeby niniejszego artykułu, jako system autorka traktuje zbiór różnorodnych
elementów, powiązanych ze sobą różnorodnymi zależnościami, które łącznie tworzą jego
strukturę, wyróżniającą się od otocznia za pośrednictwem uchwytnej granicy, ale ulegający
oddziaływaniom płynącym z otoczenia poprzez określone wejścia i oddziaływujący na
otoczenie poprzez określone wyjścia, przy czym charakter oddziaływań na wyjściach jest
49

wyznaczony przez oddziaływania na wejściach, zmodyfikowane przez procesy konwersji
wewnątrz systemowej, a charakter oddziaływań na wejściach jest modyfikowany za
pośrednictwem sprzężenia zwrotnego przez oddziaływania na wyjściach (Sztompka 1975).
Z definicji wynika, iż najważniejszymi determinantami systemu są jego elementy
i powiązania między nimi. Chodzi tu o relacje, które łącznie tworzą określoną strukturę
funkcjonalną ukierunkowaną na realizację określonego celu. Wobec powyższego każda
rodzina spełniając swoje funkcje, bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na otoczenie.
W związku z faktem, iż artykuł dotyczy rodziny, traktowanej również, jako jednostka
społeczna, na uwagę zasługuje pojęcie systemu społecznego. P. Sztompka uważał, iż jest to
złożona całość, składająca się z wielu elementów połączonych wzajemnymi relacjami,
oddzielonych od środowiska zewnętrznego wyraźną granicą. Z kolei T. Parsons twierdził, iż
każde działanie o społecznym charakterze jest celowe i stanowi reakcję na środowisko.
System realizuje cztery funkcje. Są to: adaptacja, osiąganie celów, integracja i utrzymanie
wzorów działania. Adaptacja przesądza o potencjale przystosowawczym i elastyczności
systemu. Dzięki niej system potrafi dostosować się do nowych warunków. Ociąganie celów
nadaje systemowi sens, stawiając przed nim cel do zrealizowania. Integracja konstytuuje ład
i spaja różnorodność w całość. Wzór działania dostarcza narzędzia konsolidującego. Jest nim
zestaw obowiązujących norm i wartości, dzięki któremu całość ma cechy nieredukowalne do
cech swych części. Ponadto w każdym systemie występują dwa rodzaje procesów:
integracyjne oraz zmiany. Pierwsze gwarantują jego ciągłość i reprodukcję, drugie z kolei
dotyczą transformacji zasad systemu (Sztompka 2010).
W ujęciu teorii T. Parsonsa, rodzina nie jest rzeczywistością wyizolowaną, ani
miniaturą społeczeństwa wpisaną w duży organizm społeczny, lecz stanowi podsystem
społeczeństwa globalnego7. Wynika z tego, że te same czynniki, które decydują o trwałości
systemu społecznego, odgrywają również rolę w trwałości rodziny. Jeśli przyjąć, że system
społeczny jest układem współzależnych, wzajemnie powiązanych w jedną całość działań
ludzkich, każda jednostka ma w nim ściśle określony status, który wyznacza jej rolę.
Poprawne funkcjonowanie systemu społecznego wymaga, więc koordynowania statusów, ról
i potrzeb członków systemu. Parsons opowiada się również za specjalizacją ról w rodzinie
determinowaną przez płeć (to kobieta będzie pełniła rolę ekspresyjną8 z racji silnego
7

Społeczeństwo globalne może być pojmowane w kategoriach systemu realizującego zadania na zewnątrz, jak i
wewnątrz siebie. Nie chodzi tu natomiast o współczesne pojmowanie społeczeństwa utożsamianego z „globalną
wioską”.
8
Do osoby pełniącej tą rolę należy troska o utrzymanie domu, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych
domowników, wychowanie dzieci
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związania z dzieckiem od początku jego istnienia, mężczyzna natomiast będzie pełnił rolę
instrumentalną9).
N. Luhmann za system uważał przede wszystkim obszar komunikacji, który zwraca
uwagę na otoczenie. Ponadto taki system „ustanawia relacje sam ze sobą i odróżnia ten
rodzaj relacji od relacji ze środowiskiem” (Gadowska 2002). Zgodnie z tym podejściem
środowisko jest nieskończenie złożone, system stanowi spójną całość, (co idealnie przystaje
do charakteru rodziny) i posiada wewnętrzny kod komunikacyjny, dzięki któremu następuje
obieg informacji wewnątrz. Co ważne komunikacja pomiędzy podsystemami jest
ograniczona, mimo że system stanowi zamkniętą całość. System sam wyznacza swoje granice
i strukturę, a bodźce ze środowiska docierają doń tylko wtedy, gdy zostaną przetłumaczone na
wewnętrzny kod. Jak podaje G. Skąpska: istnieją dwa media międzysystemowej komunikacji.
Są to: prawo oraz pieniądz. Pierwsze, obniża poziom komunikacyjnego ryzyka, drugie –
w sensie symbolicznym reprezentuje wymianę, a w sensie praktycznym generalizuje
możliwości wymiany i odrywa je od sytuacji jednostkowych (Skąpska 1994). Jednym z zadań
takiego systemu jest obserwacja środowiska zewnętrznego i odnoszenie jego zmian do
samego siebie. Jak pisał Luhmann: „Punktem wyjścia każdej teoretyczno-systemowej analizy
jest różnica (dyferencja) między systemem a otoczeniem. Systemy są zorientowane
strukturalnie na swoje otoczenie i bez otoczenia nie mogą trwać. Konstytuują się i utrzymują
przez wytwarzanie i podtrzymywanie dyferencji wobec otoczenia. Bez dyferencji wobec
otoczenia nie byłoby nawet autoreferencji” (Luhmann 1987). Jednak system nie jest tu
definiowany przez poszczególne elementy, np. rodzina przez członków rodziny, jako osoby
konstytuujące system, lecz przez to, że pewne procesy przebiegają w nim inaczej niż w jego
otoczeniu. Zatem elementami systemu nie są poszczególni ludzie a wykonywane przezeń
działania

10

, a społeczeństwo w rozumieniu jego teorii to nie zbiór jednostek a zamknięty

operacyjnie proces komunikowania się. Zgodnie z rozumieniem N. Luchmana np.:
wychowanie rodziny jest podsystemem społecznym.
4. Dane statystyczne a wskazane trendy
Rodzinę możemy traktować, jako „całościowy organizm”, jeśli przyjmiemy, że jego
fundamentem jest wymiana energii z otoczeniem. Z koncepcji dotyczących systemów,
wynika, że dla systemu rodzinnego ważna jest zmiana. Wniosek ten jest skutkiem analizy
podstawowych zasad funkcjonowania systemów:
9

Będzie się ona przejawiała w podejmowaniu pracy zarobkowej, zapewniającej całej rodzinie podstawowe
warunki życia, zapewnianiu jej kontaktów z szerszym kręgiem społecznym; to dzięki tej roli ustali się miejsce
rodziny w społeczeństwie.
10
w nomenklaturze językowej autorki – wymieniane wcześniej funkcje
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1. Całościowości, która polega na tym, że zmiany w zakresie jednego elementu (np.
zmiana dotycząca jednego członka rodziny) pociągają za sobą zmiany w całym systemie (tj.
w całej rodzinie). Rodzina jest więc integralną całością, dostrzegającą zmiany i reagującą na
nie, nawet jeśli związane są tylko z jednym bądź niektórymi jej członkami.
2.

Cyrkularności,

mówiącej

o

istnieniu

wzajemnych

oddziaływań

między

poszczególnymi elementami. Zasada ta zwraca uwagę na mechanizm wzajemnych
wzmocnień, podkreśla jego wagę, pokazując, że nie jest zasadniczym zadaniem ustalenie
przyczyn wywołujących skutek, ale uświadomienie sobie, że poprzez wzajemne wzmocnienia
to, co było pierwotnie przyczyną może stać się skutkiem (Braun-Gałkowska 1992).
Przyjmijmy założenie, iż o perspektywach rozwoju danego społeczeństwa decydują nie
tylko „posiadane bogactwa naturalne, ilość urodzajnej ziemi […], lecz przede wszystkim
„kapitał ludzki” […] którego nie da się odpowiednio rozwinąć bez dobrej rodziny (Wielgus
2001).
W latach 90. XX w. został zapoczątkowany nowy trend polegający na odkładaniu na
później przez ludzi młodych decyzji o zakładaniu rodziny oraz o posiadaniu mniejszej ilości
dzieci. Stan depresji urodzeniowej trwa już prawie 30 lat – od 1990 r. wielkość
współczynnika dzietności kształtuje się poniżej 2. Oznacza on brak prostej zastępowalności
pokoleń. Z roku na rok zmniejszała się liczba urodzeń, a od 1998 r. nie osiągała 400 tys.
(z wyjątkiem lat 2008–2010, kiedy nastąpił chwilowy jej wzrost). Natomiast w ostatnich
latach rodzi się więcej dzieci – w 2016 r. zarejestrowano 382 tys. urodzeń żywych,
tj. o 13 tys. więcej niż w roku poprzednim, a w 2017 r. urodziło się ok. 402 tys. dzieci,
tj. o kolejne 20 tys. więcej. Wzrost liczby urodzeń dotyczy przede wszystkim dzieci
urodzonych, jako drugie, trzecie i kolejne w rodzinie, których udział zwiększył się na
niekorzyść urodzeń dzieci pierwszych 11.
Współczynnik dzietności w Polsce (rys. 1) oznacza liczbę dzieci urodzonych przeciętnie
przez kobietę w ciągu jej całego okresu rozrodczego, tj. w wieku 15-49 lat.
Urodzenia są istotnym czynnikiem, który ma wpływ na liczbę i strukturę ludności. Po
spadkowym okresie, bezpośrednio po wyżu demograficznym z pierwszej połowy lat
80. XX w. spodziewano się wzrostu liczby urodzeń od połowy lat 90. Byłaby to naturalna
konsekwencja wchodzenia w wiek najwyższej płodności licznych roczników kobiet
urodzonych w drugiej połowie lat 70. XX w.

11

Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność. Analizy statystyczne. 2018. Warszawa: GUS.
s. 13.
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Rys.. 1. Współczynnik dzietności w Polsce w wyb
wybranych latach. Źródło: opracowanie własne

Jeszcze w 2010 r. urodzenia pierwszego dziecka stanowiły połowę wszystkich urodzeń
żywych. W 2017 r. odnotowano spadek zarówno liczby, jak i odsetka urodzeń pierwszych
w stosunku do 2016 r. Urodzenia pierwszej ko
kolejności
lejności stanowiły już tylko ok. 43% urodzeń
żywych. Ponadto, jak wynika z danych, najczęściej rodzą kobiety w wieku 25
25-29 lat i 30-34
lata; wzrosła również płodność kobiet w starszych grupach wieku, co może świadczyć
o realizacji odroczonych zamierzeń po
posiadania dziecka lub dzieci.

Rys.. 2. Przyrost naturalny w Polsce w latach 2005 - 2017(w tys.). Źródło: opracowanie własne

Tymczasem obserwowano spadek urodzeń, który trwał aż do 2003 r. Następnie liczba
urodzeń rosła do 2009 r., stanowiąc pokłosie wyżu demograficznego z początku lat 80 XX w.
Kolejny spadek liczby urodzeń trwał do 2015 r.
Skutkiem zmian w trendzie urodzeń było przesunięcie najwyższej płodności kobiet
z grupy wieku 20 – 24 lata (obserwowanej do połowy lat 80. ub. wieku) do grupy 25 – 29 lat,
a obecnie do grupy 30 – 34 lata. W konsekwencji – w okresie minionych 10 – 15 lat –
nastąpiło podwyższenie – o 4 lata – mediany wieku kobiet rodzących dziecko do 30 lat
w 2017 r.; o 4 lata wzrósł także średni wiek urodzenia pierwszego dziecka, który oobecnie
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wynosi prawie 28 lat. Zmieniła się też struktura poziomu wykształcenia matek (ten element
został przez autorkę pominięty w analizie statystycznej)12.
Po 2008 roku widać wyraźny spadek liczby rodzin w Polsce ogółem ((rys. 3 i 4).
Z danych wynika, wprost
st iż nadal wśród rodzin w Polsce w objętych badaniem latach
dominowały pełne rodziny, nieposiadające dziecka niepełnosprawnego. Nadal też największy
udział posiadały rodziny z 1 oraz 2 dzieci

Rys.. 3. Struktura rodzin w Polsce według typów rodzin
rodzin. Źródło: opracowanie własne

Dzietność kobiet w Polsce była i nadal jest istotnie determinowana liczbą zawieranych
związków małżeńskich. Jak podają analitycy, ponad połowa dzieci rodzi się w okresie
pierwszych trzech lat trwania małżeństwa rodziców. Zatem, zgodnie z tym założeniem,
wzrost liczby nowozawartych małżeństw w 2016 i 2017 r. będzie skutkował – w kolejnych
2 – 3 latach – wzrostem liczby urodzeń13.

Rys.. 4. Struktura rodzin w Polsce według liczby dzieci
dzieci. Źródło: opracowanie własne

12

Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność
dzietność. Analizy statystyczne. 2018. Warszawa: GUS.
s. 13.
13
Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność
dzietność. Analizy statystyczne. 2018. Warszawa: GUS.
s. 17.
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Rys. 5. Liczba małżeństw
stw i rozwodów w wybranych latach w Polsce (w tys.)
tys.). Źródło: opracowanie własne

W procesach tworzenia rodzin widoczny jest spadek liczby małżeństw. Od 2013 r.
liczba nowozawieranych małżeństw pozostawała na poziomie poniżej 200 tys. W 2017 r.
zarejestrowano
no niespełna 193 tys. nowych związków (najwięcej, bo 258 tys. – odnotowano
w 2008 r.14). Co roku orzekanych jest – średnio – ok. 65 tys. rozwodów (po szczycie w 2006
r., kiedy było ich prawie 72 tys.) i dodatkowo, w przypadku kolejnych ok. 2 tys. małżeństw
rocznie – sąd orzeka separację (z danych wynika, iż w 2017 r. orzeczeń takich było 1,6 tys.).
Po 1990 roku najczęstszą przyczyną rozwiązywania małżeństw był rozwód (od 18,7 %
w 1990 r. do 32,8% w 2015 r.). W pozostałych przypadkach powodem rozwiązania
małżeństwa
żeństwa była śmierć jednego ze współmałżonków.

Rys.. 6. Ilość rozwiązanych małżeństw w Polsce w wybranych latach (w tys.) z uwzględnieniem przyczyny
przyczyny.
Źródło: opracowanie własne

W ogólnej liczbie ludności Polski – ok. 38434 tys. – kobiety stanowią niezmiennie
niezmien
prawie 52%. Na 100 mężczyzn przypada ich 107 (w miastach 111, na wsi 101).
Współczynnik feminizacji jest zróżnicowany ze względu na wiek; wśród ludności do około

14

Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność
dzietność. Analizy statystyczne. 2018. Warszawa: GUS.
s. 17.
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48 roku życia występuje liczebna przewaga mężczyzn – w 2017 r. na 100 mężczyzn w tej
grupiee wieku przypadało niespełna 97 kobiet 15.

Rys.. 7. Prognoza liczby ludności w Polsce
Polsce. Źródło: opracowanie własne

Szacuje się, iż przez najbliższe 25 lat liczba ludności Polski zmniejszy się o 2,8 mln.
osób (w porównaniu z okresem minionych 25 lat, kiedy to zwiększyła się ona o ponad 360
tys.). Największy wpływ na ten stan rzeczy będzie miała umieralność (przewiduje się, że np.
w 2040 r. liczba zgonów sięgnie 440 tys.), tj. zacznie wymierać wyż demograficzny z drugiej
połowy lat 50. XX wieku (obecni około 60-latkowie).
latkowie). Natomiast wiek emerytalny zaczną
osiągać obecni 30/40-latkowie
latkowie i będą wówczas stanowić najliczniejszą grupę 16.
Jak wynika z analizy (rys
rys.. 8), nadal aktywność zawodowa dotyczy przede wszystkim
mężczyzn. Jednak z opracowanych wykresów jasno wid
widać,
ać, że ilość kobiet aktywnych
zawodowo na przestrzeni lat sukcesywnie rośnie.

Rys.. 8. Współczynnik aktywności zawodowej dla kobiet i mężczyzn w Polsce
Polsce. Źródło: opracowanie własne

Współczynnik aktywności zawodowej został obliczony, jako udział aktywnych
zawodowo w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej w danej grupie.

15

Polska w liczbach 2018.. 2018. Warszawa
Warszawa: GUS.
Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność
dzietność. Analizy statystyczne. 2018. Warszawa: GUS.
s. 27.
16
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5. Obraz rodziny jako systemu - kompilacja istotnych wątków i wniosków
W drugiej połowie XX wieku gwałtownie przyspieszyły trendy przemian, które oparte
były o procesy indywidualizacji i modernizacji o charakterze globalnym. Objęły one swoim
zasięgiem również rodzinę. Zmiany warunków życia wpłynęły nie tylko na jednostki, ale
także na całe społeczności. Jednak mimo pojawiających się powszechnie opinii, iż rodzina
stała się przestarzałą formą funkcjonowania społeczności, w opinii autorki nadal zachowała
ona swoją pozycję i rolę. Rodzina nadal ma spore znaczenie w przekazie wartości
i kształtowaniu młodego pokolenia. Stanowi też bazę dla poczucia bezpieczeństwa
i przynależności. I mimo, że dzieci przestały być gwarancją trwałości związków, to rodzina
od lat pozostaje w centrum zainteresowania polityki społecznej i ekonomicznej. Natomiast
trudności, z jakimi się boryka są odczuwalne przez całe społeczeństwo.
Rozwój życia społeczno-gospodarczego pomniejszył wiele funkcji, jakie rodzina pełniła
przez całe stulecia w wymiarze makro i mikro-społecznym. W wymiarze makro-społecznym
rodzina przestała być w społeczeństwie uprzywilejowanym ośrodkiem produkcyjnoekonomicznym, utraciła wyraźnie znaczenie polityczne. Można zauważyć, że obecnie nie
rodzina, jako całość, ale poszczególne jej jednostki uczestniczą w życiu politycznym czy
gospodarczym. W wymiarze mikro-społecznym rodzina nie daje zawodu, pracy,
zabezpieczenia w przypadku choroby czy starości. Część z tych funkcji wzięło na siebie
państwo.
Patrząc przez pryzmat teorii T. Parsonsa (i proponowanej przezeń specjalizacji ról
według płci) nasuwa się kilka wniosków:
Po pierwsze z analizy wynika, że nastąpiła zmiana ról. Kobiety coraz częściej
podejmują pracę zarobkową. Zatem z punktu widzenia ekonomicznego z powodzeniem to
kobieta może pełnić rolę instrumentalną a mężczyzna ekspresyjną (Laskowski 1982). Skoro
jednak nie jest to schemat obowiązujący od wieków, a analizy ekonomicznej nie można
oderwać od elementów społecznych, taki proceder musiał wpłynąć na otoczenie wewnętrzne
i zewnętrzne rodziny.
Po drugie, jak pokazują dane statystyczne, wysoka aktywizacja zawodowa kobiet
sukcesywnie wpływała z badanego okresu na obniżenie liczby rodzin a także spadek urodzeń,
przesunięcie decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka czy ostatecznie na dużą liczbę
rozwodów. Wzrost współczynnika dzietności obserwowany w wybranych okresach wiąże się
nie tyle z chęcią posiadania dziecka ile z wiekiem matek pochodzących z wyżu
demograficznego.
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Z powyższej analizy wyłania się kolejny element teoretyczny, mianowicie modele
rodzin:
1. Model mieszany (mąż i żona pracują zawodowo jednak to żona więcej czasu
poświęca pracom domowym a mąż – zarobkowym),
2. Model partnerski (mąż i żona poświęcają tyle samo czasu pracy zawodowej, co
pracom domowym i dzieciom)
3. Model tradycyjny (mąż zajmuje się pracą zarobkową a żona domem)
4. Model odwrócony (mąż zajmuje się domem a żona pracuje zawodowo).
Szerszą analizę wskazanych modeli autorka planuje podjąć w odrębnych publikacjach.
Na zakończenie warto podkreślić, iż zapewnienie stabilnego rozwoju demograficznego
kraju, jest zależne od wzrostu dzietności. Na każde 100 kobiet w wieku 15-49 lat powinno
przypadać średnio 210-215 dzieci. Chodzi o zachowanie takiego potencjału demograficznego,
w którym każda kobieta zostałaby zastąpiona przez córkę. Obecnie współczynnik dzietności
znacznie odbiega od pożądanej wielkości. I tak na przykład w 2016 r. na 100 kobiet w wieku
rozrodczym przypadało 136 urodzonych dzieci, a w 2017 r. odnotowano wzrost
współczynnika dzietności całkowitej do 145 urodzeń żywych na 100 kobiet w wieku 15-49
lat.
Odwołując się natomiast do punktu widzenia proponowanego przez L. Luhmanna, przy
założeniu, że rodziny nie należy analizować przez członków rodziny, (czyli przez pryzmat
osób konstytuujących system), lecz przez procesy komunikacyjne i przez to, jak przebiegają
one w jej otoczeniu, widać, że te procesy są zakłócane. Pozostaje, zatem uznać, iż
zaobserwowane w czasie analizy zależności, rodzą kolejne pytania dotyczące funkcjonowania
rodzin. Warto, zatem pochylić się nad nimi i poszukać na nie odpowiedzi.
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Migracje ludności a więzy rodzinne – zarys problemu
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„(…) jeśli doceniany jest wkład
migrantów i uchodźców, ludzkość może
coraz bardziej stawać się rodziną
wszystkich, a nasza ziemia prawdziwym
wspólnym domem” (Jan Paweł II 2004)
Streszczenie
Od wieków ludzie migrowali w różnych kierunkach. Przyczyn było wiele: od szukania lepszego bytu, przez
konflikty zbrojne, do chęci zwiększenia dochodów czy po prostu zmiany otoczenia (na lepsze).
Z wymienionymi przyczynami związane są rodzaje migracji, które wskazano w artykule. W jego treści
znajdziemy też nawiązanie do genezy migracji, przywołanie wybranych teorii migracji czy w końcu zwięzłą
charakterystykę uwarunkowań migracji z punktu widzenia więzi rodzinnych. Celem artykułu jest wskazanie
obszarów, które posłużą do dalszych badań (ilościowych) nad konsekwencjami migracji dla krajów
wysyłających i przyjmujących.
Słowa kluczowe: migracje, rodzina, państwo

Migration of people and family ties – general aspects
Summary
People have been migrating in different directions, for centuries. There were many reasons: from seeking a better
life, through armed conflicts, to increasing income or in simply way: changing the environment (for better).
These causes relate to types of migration, which are indicated in the article. We can also find in it:
a reference to the genesis of migration, the recall of selected migration theories or, finally, a concise description
of the conditions of migration from the point of view of family ties. The purpose of this article is to indicate the
areas that will be used for further research (quantitative research) on the consequences of migration for sending
and receiving countries.
Key words: migration, family, The State

1. Wstęp
Wieloaspektowość zjawiska migracji powoduje, iż od lat budzi ono wiele emocji. Co
więcej, analiza zagadnienia odnosi się zarówno do czynników czysto ekonomicznych, jak
i politycznych oraz społecznych. Obecnie prawie 40% migracji stałej stanowią migracje
rodzinne (łączenie i tworzenie rodzin oraz towarzyszenie członkowi rodziny) a z przeglądu
danych dotyczących migracji międzynarodowej z 2018 roku jasno wynika, iż w latach
2015‑2016 dał się zaobserwować gwałtowny wzrost w tej kategorii (po okresie spadku
odnotowanym w 2010 roku).
Konsekwencje migracji są zauważalne zarówno w krajach, które przyjmują, jak
i wysyłają migrantów. Procesy migracyjne mają wpływ na kształtowanie sytuacji na rynkach
pracy poszczególnych krajów. Od kilku lat migracje ludności nabierają jeszcze większego
znaczenia w kontekście niskiego przyrostu naturalnego i związanego z nim problemu
starzenia się społeczeństwa.
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Celem artykułu będzie identyfikacja (społecznych i ekonomicznych) uwarunkowań
migracyjnych (na bazie dostępnych teorii i badań), mających wpływ na więzy rodzinne.
Niniejszy artykuł traktowany jest, jako wstęp do dalszych badań nad konsekwencjami
migracji dla krajów wysyłających i przyjmujących.
2. Migracja – zakres definicyjny, rodzaje i determinanty
Zjawisko migracji było opisywane przez naukowców już w XIX wieku. W roku 1885
Ernest George Ravenstein sformułował klasyczne „prawa migracyjne”17 (Ravenstein 1885).
Do czynników sprzyjających migracjom zaliczył: zmiany technologiczne i dążenie do
poprawy sytuacji materialnej migranta.
Pełne zrozumienie zjawiska migracji, ze względu na jego złożoność wymaga
zintegrowanego podejścia (Castles i Miller 2011), uwzględniającego udział takich dziedzin
nauki, jak: socjologia, geografia, nauki polityczne, historia, ekonomia, geografia, demografia,
psychologia, kulturoznawstwo czy prawo (Brettell, Hollifield 2007).
Słowo migracja (z łac. migratio) oznacza wędrówkę (przemieszczanie się) ludzi
w ramach krajów i/lub regionów. Na potrzeby artykułu, migracjami ludności nazwiemy
całokształt przemieszczeń, które prowadzą do stałej lub okresowej zmiany miejsca
zamieszkania. Migracje uważane są, bowiem za najważniejszy przejaw przestrzennej
mobilności ludności. Do podstawowych kategorii migracji zaliczamy: migracje wewnętrzne
(zmiany miejsca stałego lub czasowego pobytu, polegające na przekroczeniu granicy
administracyjnej danej jednostki terytorialnej w celu osiedlenia się na stałe lub czasowo
w innej jednostce w granicach kraju) oraz migracje zewnętrzne (przekroczenie granicy
państwa związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania).
W ramach migracji wewnętrznych obserwuje się cztery strumienie przepływu (ze wsi
do miast, z miast do wsi, z miast do miast i ze wsi na wieś). Wędrówki te mogą odbywać się
między

województwami

lub

w

ich

obrębie

(migracje

międzyregionalne

lub

wewnątrzregionalne).
W ramach migracji zagranicznych uwagę możemy skoncentrować na analizie emigracji
(z łac. emigratio: wyjazdy na pobyt stały), imigracji (z łac. immigro, przyjazdy do kraju na
pobyt stały), reemigracji (powroty emigrantów do kraju po stałym pobycie za granicą),
repatriacji (powrót do kraju jeńców wojennych lub osób internowanych z przyczyn
politycznych, zorganizowany przez władze państwowe), deportacji (przymusowe wydalenie
17

Wskazywał na odwrotną zależność między wielkością strumienia migracji a odległością pokonywaną przez
osoby migrujące. Opisywał także związek między intensywnością migracji a tempem rozwoju przemysłu migracje przebiegają w kierunku ośrodków o coraz wyższym poziomie rozwoju - np. migracje ludności wiejskiej
do miast lub z krajów mniej rozwiniętych do bardziej rozwiniętych.
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z terytorium kraju np. nielegalnych imigrantów) oraz ekspatriacji (dobrowolne lub
przymusowe opuszczenie terytorium własnego kraju).
Sposób definiowania migracji jest uzależniony od istnienia innej potrzeby. Najczęściej
chodzi tu o kwestię mierzalności i potrzebę opisywania zjawiska w sposób ilościowy.
Istniejące definicje są, zatem tworzone przez instytucje i organizacje międzynarodowe takich
jak: ONZ, ODCE czy UE.
W 1970 roku Sekretariat ONZ w podręczniku (Manual 6) zdefiniował zjawisko
migracji, jako przemieszczanie się z określonego rejonu do innego lub też przemieszczanie się
o ściśle określoną odległość, które odbyło się w danym interwale, skutkiem, którego była
zmiana zamieszkania. Pojęciem strumieni migracyjnych określono wówczas ogólną liczbę
przemieszczeń, które dokonały się w badanym okresie i które dotyczą ściśle określonych
rejonów (Murdoch 2011).
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) pojęcie migracji definiuje w inny sposób niż
przedstawiciele ONZ. W opisie zjawisk migracyjnych używa określeń migracja stała oraz
migracja o charakterze stałym. Według OECD migracja stała występuje już w sytuacji, gdy
migrant został umieszczony na tzw. ścieżce migracyjnej (migration track). Zwykle prowadzi
ona do stałego (zalegalizowanego formalnie) pobytu w kraju przyjmującym. Zatem nie jest tu
konieczne wydanie zezwolenia na pobyt stały. W publikacjach wydawanych przez OECD migrantami stałymi są nie tylko osoby, które otrzymały prawo stałego pobytu. Są nimi też
osoby, którym zezwolono na pobyt na określony czas z możliwością przedłużania tego pobytu
oraz osoby objęte prawem swobodnego przemieszczania się (np. obywatele Unii Europejskiej
w obrębie jej granic) (Murdoch 2011).
Unia Europejska przyjęła terminy dotyczące migracji w Rozporządzeniu nr 862/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty
z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007r.). Zgodnie
z zapisami w art. 3: działanie, w wyniku którego osoba ustanawia swoje miejsce zamieszkania
na terytorium państwa członkowskiego na okres, który wynosi co najmniej 12 miesięcy lub co
do którego przewiduje się, że będzie on tyle wynosić, będąc uprzednio rezydentem innego
państwa członkowskiego lub państwa trzeciego – to imigracja. Emigracją natomiast jest
zmiana zwyczajowego pobytu przez osobę, która miała uprzednio miejsce zamieszkania na
terytorium państwa członkowskiego, na okres, który wynosi, co najmniej 12 miesięcy lub co,
do którego przewiduje się, że będzie on tyle wynosić.
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Niezwykle trudnym zadaniem jest wskazanie czynników i motywów migracji
przyczyniających się do wyznaczenia obserwowanych trendów. Najprościej dzielić jest
czynniki na demograficzne (wiek, płeć, stan cywilny) oraz pozademograficzne (ekonomiczne,
polityczne, etniczne, społeczne i kulturowe). Można do nich odpowiednio zaliczyć:
bezrobocie, brak perspektyw zawodowych i mieszkaniowych, otwieranie się europejskich
rynków pracy, procesy globalizacji, liberalną lub restrykcyjną politykę migracyjną, zasady
równego dostępu do pracy i edukacji, obawę przed represjami ze względu na przekonania
polityczne i podwyższenie statusu społecznego jednostek, łatwość w akceptacji innych
obyczajów kulturowych, przyswajanie nowych wzorów konsumpcji.
3. Migracja i emigracja w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Nauki ekonomiczne pojęcie migracji rozpatrują w mikro- lub makroskali. W zależności
od poziomu i celu analizy, procesy migracyjne są w nich analizowane z perspektywy
jednostki bądź całej gospodarki.
W perspektywie mikro, migracja jest traktowana, jako inwestycja zwiększająca
produktywność ludzkich zasobów (Sjastaad 1962) a jednostka stale dokonuje kalkulacji
korzyści i strat płynących z migracji. Jednocześnie dąży ona do maksymalizacji zysku
(korzyści). Ludzie decydują się na emigrację, gdy kalkulacja potencjalnych zysków (wyższe
płace) i strat (koszty podróży, utrzymania, asymilacji w nowej społeczności etc.) wykazuje
pozytywne saldo, (czyli stopa zwrotu z emigracji jest dodatnia). Duży wpływ miała tu teoria
racjonalnego wyboru, z założeniem racjonalnego podmiotu gospodarującego. Jednak
założenia czynione względem jednostek, nie muszą dać „racjonalnego” czy pożądanego
efektu w skali makro (Bechter, Kanazawa 2006).
W ujęciu makroekonomicznym migracja jest analizowana w kontekście przepływów
czynnika produkcji i jego mobilności a same migracje ludności pojawiają się w pracach wielu
teoretyków handlu zagranicznego (Obstfeld i Rogoff 2002).
Neoklasyczna

teoria

migracji,

wyjaśnia,

że

ruchy

ludności

są

wynikiem

nierównomiernego rozmieszczenia czynników produkcji. W jednych krajach istnieje
„nadpodaż” pracy i niedobór kapitału, podczas gdy w innych sytuacja jest odwrotna. Zatem
w pierwszej grupie cena pracy na rynku plasuje się na niskim poziomie, w drugiej grupie poziom płac jest wysoki. Dochodzi, więc do przepływu czynników z biednych krajów do
bogatych. Z drugiej grupy krajów natomiast napływa kapitał (tu pojmowany również, jako
ludzki a nie tylko fizyczny). W ramach analizy fenomenu drenażu mózgów emigrantami
powinny być, zatem z założenia osoby z wyższymi kwalifikacjami i umiejętnościami
(otrzymają one wyższą stopę zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki za granicą).
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Niektórzy badacze negują zasadność podejścia neoklasycznego zwłaszcza w podejściu
mikro (Castles, Miller 2003). Uważają, bowiem, iż proces migracyjny jest w nim zbyt
uproszczony. Absurdem także wydaje się traktowanie migrantów, jako pojedynczych „graczy
rynkowych”, którzy posiadają pełny zasób informacji i mają informacje o możliwościach
wyjazdu a także pełną swobodę w dokonywaniu racjonalnych wyborów.
Krytyka migracji na poziomie makro obejmuje kwestie skali przepływów, która według
badaczy nie odpowiada założeniom teorii. Mimo bowiem różnic płacowych między krajami
stosunkowo niewielka liczba osób decyduje się na wyjazd z biedniejszych krajów (w grę
wchodzą procesy demograficzne i ekonomiczne). W konsekwencji szybkiego przyrostu liczby
ludności i postępującego niedorozwoju, rośnie tam liczba niewykwalifikowanej kadry
(Arango 2000). W teorii pominięto także wpływ czynnika politycznego (a nadal istnieją
administracyjne przeszkody uniemożliwiające m.in. procesy łączenia rodzin).
Warto podkreślić tu wspólną cechę obu podejść (mikro i makro). Otóż w obu
przypadkach – rola migranta sprowadza się do dążenia do maksymalizacji zysku.
Z podejściem neoklasycznym powiązana jest koncepcja nowej ekonomicznej teorii
migracji (the new economics of migration). Skoncentrowana na podejściu mikro teoria,
uwzględniając poniekąd przywołaną powyżej krytykę, prezentuje założenia dotyczące całego
gospodarstwa domowego. Zakłada, że rynek nie funkcjonuje w idealny sposób,
co - w biedniejszych krajach - ma zasadnicze znaczenie dla ruchów ludności. Ponadto
rozszerza analizę o dodatkowe (poza rynkiem pracy) rynki, tj: rynek kapitałowy, edukacyjny,
ubezpieczeń społecznych, rolniczych itd. W świetle tej koncepcji, gospodarstwo domowe jest
pojmowane bardzo szeroko: od rodziny do całej lokalnej społeczności (pierwotne formy życia
społecznego).
Zadaniem gospodarstwa domowego jest, w świetle nowej teorii, nie tyle
maksymalizacja zysku, (czyli dochodu) ile minimalizacja ryzyka wynikającego z ograniczeń,
na jakie napotyka ono w otoczeniu. Problemem może się okazać zarówno trudny dostęp do
kredytów konsumenckich, jak i niewłaściwie funkcjonujący system ubezpieczeń społecznych.
W obliczu tych problemów, gospodarstwo, przez dywersyfikację zasobów (zwłaszcza
zasobów pracy) ma radzić sobie z nimi. Zatem członkowie gospodarstwa mogą być wysłani
do innych miejsc świadczenia pracy (np. migracja wewnętrzna). Migrują, więc nie tylko
najbiedniejsi, ale i Ci, którzy posiadają kapitał (Walaszek 2001).
Wniosek: The new economics of migration pojmuje migrację, jako: efekt wspólnie
podejmowanych decyzji (joint decision making) w obrębie gospodarstwa domowego.
Migrowanie zaś jest spowodowane możliwościami korzystniejszego i bezpieczniejszego
64

ulokowania kapitału. Ponadto warto podkreślić, iż emigracja, w obliczu nowej teorii, może
być spowodowana poczuciem dyskomfortu pojawiającego się przy porównywaniu dochodów
gospodarstwa domowego (rodziny) z dochodami innych gospodarstw (rodzin). Chodzi tu
o analizę pojęcia: relatywnej deprywacji. Zgodnie z nim: gospodarstwa o niższych dochodach
względem poziomu dochodów innych gospodarstw czy rodzin, mają poczucie własnego
upośledzenia, które może być spowodowane brakiem wykształcenia czy brakiem pożądanego
statusu społecznego (Stark, Wang 2000). Badacze zarzucają ww. teorii jednostronność
(analizy dotyczą jedynie kraju wysyłającego), ale też brak powiązań jednej fali migracji
z inną. Potwierdza to jedynie wstępną tezę, głosząca, że migracja jest zjawiskiem złożonym
i wieloaspektowym. Widać wyraźnie, że wspomniane teorie posiadają niedopowiedzenia.
Wobec powyższego, prowadzone w oparciu o założenia teorii badania są narażone na błędy,
na co powinni być niezwykle czujni badacze podejmujący się tego zadania.
4. Migracja w badaniach i statystykach – kilka faktów
Dziś migracje są nieodłącznym elementem procesów globalizacyjnych. Ruchy
migracyjne, stanowią element tzw. infrastruktury globalizacji. Dane statystyczne we
wskazanym zakresie można pozyskiwać z kilku źródeł (W Polsce: Ewidencja bieżąca
zgłoszeń meldunkowych, Powszechne spisy ludności, Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, badania kwartalne GUS, badania naukowe).
Za pioniera badań nad migracjami uważa się wspomnianego E. Ravensteina. To on,
jako pierwszy opisał prawidłowości charakterystyczne dla ruchów ludności. Koncentrował się
przy tym na opisie cech lokalizacji a migracje traktował, jako przejaw wszelkiego rodzaju
przemieszczania się.
W Polsce studia migracyjne prowadzi głównie Ośrodek Badań nad Migracjami,
działający przy Uniwersytecie Warszawskim, który w 2018 obchodził swoje 25-lecie.
Pracownicy Ośrodka koncentrują swą uwagę na migracjach Polaków. Efektem prowadzonych
przezeń badań jest powstanie licznych publikacji naukowych (w tym wydawany od 2005
roku: „Biuletyn Migracyjny”) (Górny i Kaczmarczyk 2003).
Z badań OECD wynika, że europejskie społeczeństwa różnią się znacznie w tworzeniu
opinii zarówno na temat napływu migrantów na stary kontynent, jak też na temat obecności
mniejszości etnicznych i religijnych. Największe różnice widoczne są między krajami Grupy
Wyszehradzkiej i Europy Południowej a państwami, które do końca 2016 r. w trakcie tzw.
kryzysu migracyjnego przyjęły najwięcej uchodźców, czyli Niemcami i Szwecją.
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Ciekawe są także wyniki badania przeprowadzonego, na zlecenie Pew Research Center,
w 10 krajach UE

18

. Wykazały one, że w 8 spośród 10 przebadanych krajów co najmniej

połowa respondentów obawiała się zwiększenia zagrożenia atakami terrorystycznymi wraz
z napływem uchodźców. Największe obawy wyrażają Węgrzy (76 proc.) i Polacy (71 proc.),
najmniejsze zaś Francuzi (46 proc.) i Hiszpanie (40 proc.) (European Parliament
Eurobarometer (EB/EP 84.1).
5. Więzy rodzinne a migracja – wiodące wątki
Migracja jest częstokroć postrzegana w kategoriach rozdzielenia. Migrujący (migrant)
wybiera rozstanie z członkami rodziny, a w większej skali: członkami grupy etnicznej, co
w szerokim sensie wiąże się ze zmianą stosunków społecznych (Górny i Kaczmarczyk 2003).
Duże znaczenie odgrywa tu kryterium czasu tj. długość pobytu w miejscu innym niż
dotychczasowe miejsce zamieszkania. Kryterium to pozwala na rozróżnienie migrantów od
osób przemieszczających się np. w celach turystycznych, także zmieniających miejsce pobytu
i pokonujących pewną odległość. Uwzględnienie kwestii czasu podczas analizy migracji
wynika z całą stanowczością z potrzeb statystycznych. W opisach procesów migracyjnych,
jako wielkość graniczną przyjmowano najczęściej okres 12 miesięcy (Orłowska 2013).
Elementem współczesnego społeczeństwa jest, zatem tzw.: rodzina rozłączona
przestrzennie. Posiada ona charakterystyczne cechy, wynikające z doświadczeń rozłąki
migracyjnej. Co więcej, zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie na skutek migracji,
determinują kolejne zmiany, adekwatne do jednostkowych doświadczeń rodzin migracyjnych.
Z drugiej strony nowoczesnych społeczeństwach jednostce przedstawiane są coraz to
ciekawsze oferty (zachęcające do działania) pokazujące nowe możliwości. Wzrasta rola
czynników pozarodzinnych w tworzeniu relacji (i więzi) rodzinnych. Koncentrując się na
ekonomicznym charakterze migracji, należy zaznaczyć, iż większego znaczenia nabierają
tzw. migracje rodzinne. Celem tego rodzaju migracji jest zakładanie lub łączenie rodzin, (co
jest konsekwencją wspomnianego wcześniejszego ich rozdzielenia). Występuje ona
w sytuacji, gdy jeden członek rodziny emigrował wcześniej, a następnie dołącza do niego
rodzina. Specyficzną formą migracji rodzinnej jest migracja małżeńska, do której dochodzi
w celu zawarcia związku małżeńskiego oraz wspólnego zamieszkania osób pochodzących
z różnych miejsc (Orłowska 2013).
Widać tu związek z koncepcją Ravensteina, opracowaną pod koniec XIX wieku
(większą skłonnością do wyjazdów charakteryzują się, zatem ludzie młodzi niż starsi oraz).
18

Sondażem objęto: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię, Polskę, Holandię, Grecję, Węgry
oraz Szwecję
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Wśród migrantów przebywających krótkie odległości dominują wg niego kobiety. Wyższa
jest natomiast skłonność do migracji mieszkańców wsi aniżeli miast.
Twórcy nowej ekonomii migracji zwracają uwagę, iż jednostką dokonującą wyboru
(również o względach finansowych) nie jest tu pojedyncza osoba, ale grupa ludzi
(gospodarstwo domowe). Celem, do którego dążą członkowie gospodarstwa nie jest tylko
uzyskanie maksymalnych korzyści dochodowych, ale minimalizacja ryzyka trudności
materialnych w różnych fazach cyklu rozwoju rodziny, (o czym wspomniano wcześniej).
Migranci będą kierowali się maksymalizacją korzyści relatywnych, przy czym kryteria
relatywizacji mogą być zmienne. Aby zmniejszyć ryzyko, wybrani członkowie rodziny
podejmują pracę w oddaleniu od miejsca zamieszkania. Jest to rozwiązanie skuteczne
w przypadku występowania problemów gospodarczych w regionie. Rodzina wówczas ma
zapewnione stałe źródło dochodów (Stark 1991). W związku z brakiem możliwości
przewidzenia zdarzeń losowych czy brakiem dostępu do innych źródeł finansowych w tym
kredytu, migrację czy emigrację traktuje się, jako źródło dochodów uzupełniających budżet
rodzinny. Wynika z powyższego, że twórcy teorii nowej ekonomii migracji podkreślają udział
rodziny w procesie podejmowania decyzji o wyjeździe pozostałych członków rodziny, czyli
tzw. ko-migrantów (ang. comigrants). Pozwalają na nie chociażby przepisy zawarte
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowią podstawowe źródło praw
pracowników migrujących. Zostały one doprecyzowane w aktach prawa wtórnego, w których
określono zasady i warunki korzystania z przysługujących pracownikom uprawnień.
Procesy migracyjne, z jednej strony wzbogacają poszczególne osoby (i rodziny), ale
z drugiej: stają się elementami burzącymi dotychczasowe warunki funkcjonowania rodzin.
Widać gołym okiem, że jednostki poszukują „coraz bardziej ekscytujących momentów
wspólnego życia wraz z deprecjonowaniem wartości związanych z historią, więziami
i trwałością” (Eriksen 2003). Społeczeństwo, nastawione na kalkulację zysków i strat
wynikających z migracji, tworzy nową rzeczywistość, dla której charakterystyczne stają się:
różnorodne formy życia małżeńsko-rodzinnego oraz nowe cechy jakościowe. Za alternatywne
formy rodzinne uważa się układy wzajemnych powiązań międzyludzkich oraz takie związki
(relacje ekonomiczne, seksualne) i więzi, które nie są usankcjonowane prawnie w danej
społeczności. Niebagatelną rolę odgrywają też tworzone sieci migracyjne (rodzinne),
oferujące wszelką pomoc: od organizacji przyjazdu nowego migranta, przez zabezpieczenie
zakwaterowania i pomoc w poszukiwaniu pracy oraz odnalezieniu się w nowych realiach
i nowej kulturze, do udzielania wsparcia duchowego włącznie.
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Traktowanie migracji, jako nieodłącznego elementu współczesnego świata, oznacza
zaakceptowanie zmian w funkcjonowaniu rodzin. Podsumowując: „Charakterystyczną cechą
ponadnarodowej przestrzeni społecznej jest fakt, że opiera się ona przede wszystkim (…) na
interpersonalnych sieciach powiązań. To właśnie sieci migranckie tworzą pomost pomiędzy
społecznością wysyłającą a przyjmującą stymulując w ten sposób wytworzenie się przestrzeni
społecznej skupiającej nie-migrantów i migrantów zarówno w kraju wysyłającym, jak
i przyjmującym” (Górny, Kaczmarczyk 2003).
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Wyzwania dotyczące pomiaru jakości życia. Przykład strefy podmiejskiej
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Streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie dylematów związanych z doborem metodyki badań, nad jakością życia
poprzez porównanie dwóch wybranych metod tj. analizy danych statystycznych oraz badania ankietowego.
Ze względu na wieloaspektowe podejście do pomiaru, jakości (satysfakcji) z życia w literaturze odnaleźć
możemy wiele prac poświęconych tej tematyce. Biorąc pod uwagę fakt różnorodności metod, narzędzi i technik,
trudne jest ujednolicenie wyników i dokonanie właściwego ich porównania. Do badań wybrano 9 gmin
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Są to gminy miejsko – wiejskie: Kąty Wrocławskie, Oborniki Śląskie,
Siechnice oraz gminy wiejskie: Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała, Żórawina. Badanie
przeprowadzono uwzględniając dane statystyczne z 2017 roku oraz odpowiedzi respondentów zebrane w 2018
roku. Wyniki analizy pokazują, że ocena jakości życia w strefie podmiejskiej Wrocławia zależy od warunków
życia w danej gminie. Ponadto, wartość wskaźników statystycznych w wybranych aspektach tj.: mieszkalnym,
naturalno-rekreacyjnym, kultury i rozrywki, pracy, zdrowia, wychowania i szkolnictwa przekłada się na
subiektywną ocenę mieszkańców w badaniu ankietowym. W gminach, gdzie obiektywne wskaźniki były
najwyższe, najwyższa była również ocena satysfakcji z życia.
Słowa kluczowe: jakość życia, strefa podmiejska, warunki życia

Challenges for measurement of life quality. Example of Wrocław’s
suburban area
Summary
The aim of the study is to present dilemmas related to the methodology of quality of life by comparing two
selected methods i.e. statistical data and survey. Due to multifaceted approach to evaluate quality of life,
in literature we can find many studies dedicated to this subject. Considering the fact that methods, tools and
techniques are various, it is difficult to unify the results and make a proper comparison. To the research the
author chose 9 municipalities in the immediate vicinity of the city. These are urban-rural municipalities: Kąty
Wrocławskie, Oborniki Śląskie, Siechnice and rural municipalities: Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Miękinia,
Wisznia Mała, Żórawina. The research was based on statistical data from 2017 and survey with answers
collected in 2018. The results show that the evaluation of the quality of life in the suburban areas of Wrocław
depends on the living conditions in a given municipality. Moreover, the value of statistical indicators in selected
aspects, i.e.: residential area, nature and recreation, culture and entertainment, work, health, education is related
to the assessment based on the survey. In municipalities, where the statistical indicators were the highest,
the highest were also quality of life based on the respondents’ answers.
Keywords: quality of life, suburban areas, living conditions

1. Wstęp
Literatura przedmiotu zawiera wiele opracowań dotyczących pomiaru, jakości życia
w różnych

typach

układów

lokalnych.

Warto

zwrócić

uwagę

na

różnorodność

stosowanych metod i narzędzi, które zależą od punktu widzenia autora, a także dostępności
danych i możliwości wykonania badań (Ostasiewicz 2004).Najczęściej stosowanymi
metodamisą: analiza danych zastanych, na podstawie których dokonuje się wnioskowania,
konstrukcji wskaźników syntetycznych w odniesieniu do wybranych aspektów, porównania
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i rankingowania oraz badanie ankietowe (Mularska – Kucharek i in. 2017, Michalska – Żyła
2017, Michalska – Żyła 2016, Borowska 2013, Piróg 2018, Heffner i in. 2012). Zgodnie
z L. D’Agostini i A. Fantini w analizie jakości życia należy spojrzeć na subiektywny
i obiektywny wymiar, który nie zawsze daje te same wyniki. Obiektywne podejście obejmuje
wskaźniki ilościowe i wartościowe, najczęściej w wymiarze ekonomicznym. Subiektywne
podejście natomiast kładzie nacisk na powiązanie między zadowoleniem, satysfakcją
a poziomem życia. Wskazana jest, więc kombinacja kilku metod do trafnej oceny jakości
życia (D’Agostinii in. 2008).
Za jakość życia, niemającą jednej spójnej definicji, należy uznać poczucie satysfakcji
z życia w wyniku zaspokojenia potrzeb, przyjętego stylu życia oraz warunków życia
(Trzebiatowski 2011).W literaturze za pojęcia tożsame lub bliskie uznaje się: warunki życia,
standard życia, poziom życia, stopa życia (Michalska – Żyła 2016), jednakże K. Piróg
podkreśla, iż poziom życia nie przekłada się na jego jakość (Piróg 2018). Nie można, więc
utożsamiać jakości życia z jego poziomem, gdyż poziom życia będzie wyrażany stopniem
zaspokojenia potrzeb materialnych, natomiast jakości życia z bytem człowieka, jego
odczuciami,

stanami

emocjonalnymi,

zadowoleniem,

relacjami

z

innymi,

rolą

w społeczeństwie (Słaby 1990). Wśród składowych jakości życia można więc wyróżnić
(Piróg 2018):
 warunki życia związane ze środowiskiem mieszkalnym (dom, mieszkanie, osiedle,
dzielnica, komunikacja, transport),
 styl życia, czyli codzienne zachowania w obszarze kultury, rozrywki, religii,
wypoczynku i rekreacji,
 poczucie dobrostanu, czyli możliwości zaspokojenia swoich potrzeb, zadowolenie
z sytuacji życiowej w aspekcie m.in finansowym, towarzyskim, zdrowotnym
(Diener, Lucas, Oshi 2002).
W niniejszym opracowaniu uwagę skupiono na obiektywnej i subiektywnej ocenie jakości
życia mieszkańców strefy podmiejskiej Wrocławia, której dokonano z wykorzystaniem
powyższych komponentów.
2. Materiał i metody
Przedmiotem badań była, jakość życia mieszkańców strefy podmiejskiej Wrocławia.
Do analizy wybrano 9 gmin w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Są to gminy miejsko –
wiejskie: Kąty Wrocławskie, Oborniki Śląskie, Siechnice oraz gminy wiejskie: Czernica,
Długołęka, Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała, Żórawina. Badanie obejmowało dwa etapy.
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W pierwszym, dla wybranego obszaru badawczego dokonano analizy zebranych danych
statystycznych

z

Banku

Danych

Lokalnych

Głównego

Urzędu

Statystycznego

i skonstruowano wskaźnik syntetyczny dla każdej z gmin. Kryteria dobrano na podstawie
przeglądu literatury z założeniem, że decydują one o ocenie jakości życia w podziale na
warunki: mieszkalne, naturalno-rekreacyjne, kultury i rozrywki, pracy, zdrowia, wychowania
i szkolnictwa. Następnie dane zamieniono na wskaźniki oraz podzielono na grupę stymulant
(S), której elementy wykazują dodatnią korelację, z jakością życia oraz destymulant (D),
którą cechuje ujemna zależność. Do warunków mieszkalnych zaliczono wskaźniki:
 ludność korzystająca z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej (S),
świadczy o atrakcyjności zamieszkania oraz rozwoju cywilizacyjnym gminy,
 mieszkania na 1 000 mieszkańców (S) – posiadanie mieszkania umożliwia pełniejsze
zaspokojenie potrzeb, a także wchodzi w skład majątku człowieka,
 przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (S), decyduje o standardzie życia.
Kolejny obszar wybranych wskaźników dotyczył warunków naturalno – rekreacyjnych.
Do analizy wzięto pod uwagę:
 udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (S),
 lesistość (S), które wpływają na ocenę krajobrazu gminy, a tym samym na jej
atrakcyjność,
 długość ścieżek rowerowych (S), które tworzą możliwość m.in spędzania wolnego
czasu, komunikacji, turystyki.
W warunkach pracy uwzględniono wskaźniki świadczące o aktywności ekonomicznej
ludności. Praca lub posiadanie własnej działalności gospodarczej daje możliwość uzyskiwania
przychodu, przez co zwiększa się standard życia. Wybrane wskaźniki to:
 pracujący na 1 000 ludności (S),
 udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (D),
 podmioty REGON na 10 tys. ludności (S).
W warunkach kultury i rozrywki wybrano wskaźniki świadczące o aktywności ludności
w obszarze kultury i sportu. Jedną z potrzeb człowiek jest potrzeba samorealizacji będąca
najwyżej w piramidzie potrzeb. Spełnianie jej świadczy o wyższej jakości życia. Na poziomie
gmin wybrano więc wskaźniki:
 czytelnicy bibliotek publicznych na 1 000 ludności (S),
 członkowie kół, klubów, sekcji na 1 000 ludności (S),
 członkowie klubów sportowych na 1 000 ludności (S).
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Kolejnym analizowanym aspektem były warunki zdrowia. Przyjęto następujące zmienne:
 liczba osób przypadających na 1 przychodnię (D), im mniejsza tym, jakość usług jest
wyższa oraz czas oczekiwania na wizytę krótszy,
 udział wydatków na ochronę zdrowia w budżecie gminy (S), który stanowi jeden
z czynników wpływających na infrastrukturę i wyposażenie przychodni, a także, na
jakość świadczonych usług medycznych.
Ostatnim obszarem były warunki wychowania i edukacji. Wskaźniki dotyczyły przedszkoli
oraz szkół podstawowych. Wybrano następujące mierniki:
 liczba dzieci w wieku 3 – 5 lat przypadające na 1 miejsce w placówce wychowania
przedszkolnego (D), im mniejsza tym większa dostępność do przedszkola,
 liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w szkołach podstawowych (D), niższa
liczba świadczy o mniej licznych klasach, przez co jakość edukacji staje się wyższa,
a tym samym wzrasta zadowolenie w tym aspekcie.
W celu normalizacji zmiennych wybrano metodę unitaryzacji. Dzięki temu, możliwe było
porównanie danych, które wyrażone były różnymi wielkościami. Dla stymulant zastosowano
wzór:
𝑍 =

𝑥 − 𝑚𝑖𝑛 𝑥
𝑅

Dla destymulant:
𝑍 =1−

𝑥 − 𝑚𝑖𝑛 𝑥
𝑅

𝑅 = 𝑚𝑎𝑥 𝑥 − 𝑚𝑖𝑛 𝑥
Miarę syntetyczną uzyskano poprzez obliczenie średniej arytmetycznej zunitaryzowanych
wartości wybranych zmiennych. Możliwe było, więc ich porównanie oraz odniesienie
wszystkich aspektów, co sumarycznej oceny jakości życia w analizowanym obszarze.
Kolejny etap badań obejmował analizę przeprowadzonego badania ankietowego
oraz porównanie

wyników

i

wyciągnięcie

wniosków.

Badanie

ankietowe

zostało

przeprowadzone w 2018 roku wśród mieszkańców analizowanych gmin strefy podmiejskiej
Wrocławia. Kwestionariusz ankiety składał się z 20 pytań oraz został udostępniony w wersji
elektronicznej, oraz papierowej. Ogółem zebrano 633 odpowiedzi, 452 od kobiet (71%)
oraz 181 od mężczyzn (29%). Respondenci, za pomocą pytania macierzowego ze skalą od
1 do 5, oceniali swoje zadowolenie w obszarach: bezpieczeństwa, dojazdu do pracy, szkoły,
komunikacji publicznej, kultury i rekreacji, środowiska, dostępności usług oraz ogólnego
zadowolenia z mieszkania w danej gminie. 1 oznaczała ocenę złą, natomiast
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5 dobrą. W pytaniu wielokrotnego wyboru poproszono o wskazanie problemów, związanych
z życiem w strefie podmiejskiej, wpływających na ocenę jakości życia.
Podsumowanie przeprowadzonej analizy stanowiło porównanie oceny obiektywnej
uzyskanej na podstawie danych statystycznych oraz oceny subiektywnej wynikającej
z odpowiedzi respondentów. Celem było sprawdzenie, czy istnieje związek między obiema
ocenami.
3. Jakość życia strefy podmiejskiej – wyniki analizy
3.1. Podejście obiektywneAnaliza obiektywnej jakości życia w strefie podmiejskiej
Wrocławia została przeprowadzona na podstawie analizy danych statystycznych, których
źródłem był Bank Danych Lokalnych oraz dokumenty wewnętrzne gmin.
Analizując warunki mieszkalne, w dwóch gminach w 100% ludność korzysta
z instalacji wodociągowej (Czernica, Długołęka). W pozostałych są to wartości bliskie, od 93
– 99%. Najmniejszy procent ludności korzysta z instalacji gazowej, średnio 42%
mieszkańców ogółem. Wartości dotyczące dostępu do kanalizacji oraz instalacji gazowej
świadczą o cywilizacyjnym rozwoju gminy. Najbardziej atrakcyjną gminą pod tym względem
jest, więc gmina Siechnice, w której odpowiednio ludność korzystająca z instalacji
kanalizacyjnej i gazowej wynosi 77% oraz 60%. O atrakcyjności w aspekcie finansowym
świadczy również liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców oraz średnia powierzchnia
użytkowa 1 mieszkania. Najwięcej mieszkań znajduje się w gminach Siechnice i Kobierzyce
(415 na 1 000 mieszkańców), z przeciętną powierzchnią użytkową 1 mieszkania odpowiednio
99m2 oraz 103m2. Najmniej w Wiszni Małej (305), gdzie przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania była najwyższa w całej strefie podmiejskiej i wynosiła 125 m2.
W aspekcie naturalno – rekreacyjnym wyróżniającą się gminą na tle pozostałych jest
gmina Siechnice, gdzie jeden ze wskaźników tj. długość ścieżek rowerowych wynosi
16,8 km, podczas gdy średnio dla całej strefy jest to 4,5km. Najbardziej zielony krajobraz
dotyczy gminy Oborniki Śląskie, w której lesistość wynosi 34,8%. Najmniej to gmina
Kobierzyce (2,5%)
Najbardziej przedsiębiorczą gminą jest gmina Kobierzyce, gdzie liczba podmiotów
REGON na 10 tys. ludności wynosi 1 674, a najmniej Miękinia – 1 159. Najniższy udział
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności ogółem dotyczy gmin Długołęka oraz
Kobierzyce (odpowiednio 1,3; 1,4). Rekordową liczbę pracujących na 1 000 ludności
odnotowuje gmina Kobierzyce – 1 145, w pozostałych gminach wartości te znajdują się
w przedziale 89 – 371.
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W aspekcie kultury i rozrywki największą aktywność odnotowuje się w gminach
Oborniki Śląskie oraz Siechnice, gdzie wskaźnik: czytelnicy bibliotek publicznych na 1 000
ludności wynosi odpowiednio 212oraz 197; liczba członków kół, klubów, sekcji na 1 000
mieszkańców w gminie Siechnice – 86 oraz liczba członków klubów sportowych na 1 000
ludności– 42 w obu gminach.
Analizując warunki wychowania i szkolnictwa najkorzystniejsza sytuacja dotyczy
gminy Kobierzyce oraz Siechnice, gdzie na jedno miejsce w przedszkolu przypada 0,71 i 0,73
dzieci w wieku przedszkolnym. Najmniej liczne klasy dotyczą gmin Żórawina oraz Kąty
Wrocławskie, w których liczba uczniów przypadająca na 1 oddział szkoły podstawowej
wynosi odpowiednio 15 i 17.
W aspekcie zdrowia największy udział wydatków na ochronę zdrowia przeznacza
gmina Kobierzyce – 1%, tam też jest najmniej osób przypadających na 1 przychodnię (1 277),
podczas, gdy w najmniej korzystnej gminie w tym aspekcie tj. Wiszni Małej– 10 198.
W celu właściwego porównania wszystkich wybranych wskaźników posłużono się
miarą syntetyczną. Tab.1 i Tab.2 przedstawiają wartości zunitaryzowanego wskaźnika
syntetycznego dla każdej z gmin oraz jego interpretację.
Tabela 1. Wartości wskaźnika syntetycznego według gmin strefy podmiejskiej Wrocławia
Gmina

Wartość wskaźnika

Kobierzyce

0,67

Siechnice

0,63

Czernica

0,54

Kąty Wrocławskie

0,51

Długołęka

0,45

Oborniki Śląskie

0,39

Miękinia

0,33

Żórawina

0,33

Wisznia Mała

0,28

Źródło: opracowanie własne
Tabela 2. Klasyfikacja gmin strefy podmiejskiej Wrocławia zgodnie z wartościami wskaźnika jakości życia
Jakość życia

Gmina

Dobra [0,60-1,00]

Kobierzyce, Siechnice

Średnia [0,40-0,59]

Czernica, Kąty Wrocławskie, Długołęka

Niska [0,00-0,39]

Oborniki Śląskie, Miękinia, Żórawina, Wisznia Mała

Źródło: opracowanie własne
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Najwyższa obiektywna ocena jakości życia dotyczy gmin: Kobierzyce oraz Siechnice, które
zostały zakwalifikowane do grupy dobrej jakości życia. W gminach tych odnotowano
najwyższe (w przypadku stymulant) oraz najniższe (w przypadku destymulant) wartości w 12
spośród 18 wskaźników. W grupie z niską jakością życia znajdują się gminy z północno
północnozachodniej części strefy podmiejskiej oraz Żórawina leżąca na południu strefy. Pozostałe
analizowane gminy znalazły się w grupie o średniej jakości życia.
3.2. Podejście subiektywne
W drugim etapie badań podjęto analizę przeprowadzonego badania ankietowego.
Ze względu na niewystarczającą liczebność próby badawczej w gminach: Oborniki Śląskie,
Miękinia, Wisznia Mała, gminy
ny te zostały wyłączone z analizy.
Największe ogólne zadowolenie z życia w danej gminie dotyczy gminy Kobierzyce
(79% odpowiedzi raczej dobrze lub dobrze, 0% odpowiedzi źle). Następna z kolei najwyższa
ocena respondentów (76% odpowiedzi raczej dobrze lub dobrze, 2% odpowiedzi źle)
dotyczyła gminy Siechnice. Rys.1 przedstawia zestawienie odpowiedzi we wszystkich
gminach.

Rys. 1.. Ocena ogólnego zadowolenia z życia według gmin strefy podmiejskiej Wrocławia
Wrocławia. Źródło: opracowanie
własne na podstawie badania ankietowego

Analizę odpowiedzi w poszczególnych obszarach przedstawia Tab.3, w której zieloną strzałką
oznaczono obszary, w których odpowiedzi: dobrze lub raczej dobrze przeważały nad oceną
złą, lub raczej złą, natomiast czerwona strza
strzałka
łka odpowiada przewadze odwrotnej.
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Tabela 3. Ocena wybranych obszarów jakości życia w gminach strefy podmiejskiej Wrocławia
Komuni-

Gmina/

Bezpie-

Dojazd do

Obszar

czeństwo

pracy, szkoły

Czernica

↑

↑

↓

↓

↑

↓

Długołęka

↑

↑

↓

↓

↑

↓

Kąty Wr.

↑

↓

↓

↓

↑

↓

Kobierzyce

↓

↑

↑

↑

↑

↓

Siechnice

↑

↑

↑

↑

↑

↓

Żórawina

↓

↑

↓

↓

↓

↓

kacja
publiczna

Kultura i
rekreacja

Środowisko

Dostęp do
usług

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

We wszystkich analizowanych gminach niekorzystnie został oceniony dostęp do usług.
Odpowiedzi źle lub raczej źle w obszarze komunikacji publicznej oraz kultury i rekreacji
przeważały w gminach Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Źórawina. We wszystkich
gminach oprócz Żórawiny korzystnie zostało ocenione środowisko. Odpowiedzi dobrze lub
raczej dobrze w aspekcie dojazdu do pracy, szkoły przeważały w całym obszarze z wyjątkiem
gminy Kąty Wrocławskie. Niezadowoleni z bezpieczeństwa są natomiast mieszkańcy gmin
Kobierzyce oraz Żórawina. Ponadto, w pytaniu wielokrotnego wyboru dotyczącego
problemów związanych jakością życia najczęściej wybieraną odpowiedzią były: brak miejsc
rozrywki i rekreacji, utrudnienia na drogach („korki”), co jest zbieżne z oceną tych aspektów
w pytaniach zamkniętych.
4. Dyskusja
Najwyżej ocenioną gminą w aspekcie obiektywnym tj. warunków życia została gmina
Kobierzyce, która została zakwalifikowana do grupy gmin o dobrej jakości życia. Przekłada
się to także na ocenę subiektywną, dotyczącą poczucia dobrostanu. W gminie Siechnice,
również znajdującej się w grupie gmin o ocenie dobrej, w większości (76%) respondenci
oceniali swoje poczucie dobrostanu, jako dobre lub raczej dobre.
Gminy, które znalazły się w grupie o niskiej jakości życia (wartość miernika
syntetycznego poniżej 0,40) to: Oborniki Śląskie, Miękinia, Żórawina, Wisznia Mała.
Co prawda, gmina Miękina, Żórawina, Wisznia Mała są najmniejszymi gminami pod
względem liczby ludności w analizowanym obszarze, to gmina Oborniki Śląskie liczbą
ludności dorównuje najwyżej ocenionej gminie – Kobierzyce. Zróżnicowanie, jakości życia
mieszkańców gmin strefy podmiejskiej jest znaczące. Dystans między gminą o najwyżej
obiektywnej ocenie (Kobierzyce) oraz najniższej (Wisznia Mała) wynosi 0,39.
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Istnieje zbieżność w ocenie obiektywnej i subiektywnej. W gminach o dobrej
obiektywnej ocenie jakości życia zdecydowanie przeważały oceny dobre i raczej dobre
w subiektywnej ocenie jakości życia (ponad 75% takich odpowiedzi). W gminach
zakwalifikowanych do grupy średniej obiektywnej jakości życia większość stanowiły
odpowiedzi dobre i raczej dobre (ponad 50%).
5. Wnioski
Celem artykułu było przedstawienie metodyki badań, nad jakością życia oraz
porównanie wyników dotyczących jakości życia w strefie podmiejskiej Wrocławia,
osiągniętych przy użyciu miary syntetycznej oraz metody badania ankietowego. Uzyskane
rezultaty skłaniają do prezentacji następujących wniosków:


obiektywna jakość życia przekłada się na subiektywną jakość życia w strefie
podmiejskiej Wrocławia,



w strefie podmiejskiej Wrocławia gminy Kobierzyce oraz Siechnice uzyskały
najwyższą ocenę zarówno w ocenie obiektywnej, jak i subiektywnej,



strefa podmiejska Wrocławia jest ponadto zróżnicowana pod względem oceny jakości
życia.
Realizacja analizy jakości życia poprzez połączenie dwóch metod dostarcza

użytecznych wyników, które mogłyby zostać wykorzystane w zarządzaniu obszarem
wiejskim, jak i całą strefą podmiejską. Władze mające wiedzę o potrzebach i brakach
mieszkańców trafniej dostosowywałyby swoją politykę. Przez to poczucie wśród obywateli
wpływu na decyzję samorządu lokalnego i zaangażowania umacniałoby ich więź z miejscem,
w którym żyją.
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Polska muzyka marynistyczna na przykładzie opery Ignacego Feliksa
Dobrzyńskiego - Monbar czyli flibustierowie
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Streszczenie
Znaczącą częścią polskiej gospodarki była i jest żegluga, ta rzeczna (śródlądowa) i morska. W działalność
gospodarczą człowieka jest wpleciona kultura związana ze specyfiką i uwarunkowaniami tej działalności.
Tematem moich rozważań będzie polska muzyka marynistyczna z pierwszej połowy XIX w. na przykładzie
trzyaktowej opery Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego pt, Monbar czyli flibusierowie do libretta Ludwika
Paprockiego wg noweli Der Flibustier K. F. van der Veldego. Flibustierzy- głównie francuscy, angielscy
i holenderscy piraci, grasujący w XVII i XVIII w. po wybrzeżach Karaibów, stali się sławni za sprawą
osiedlenia się w 1660 r., w niedostępnych miejscach na Haiti i innych wyspach, walcząc skutecznie z armadami
hiszpańskich okrętów. Miejscem akcji opery jest wyspa Taruga (Toruga) na Morzu Karaibskim, zdobyta przez
Flibustierów. Opera skomponowana w 1838 r., miała przypominać Polakom o czasach z przed 1772 r. o dostępie
Polski do południowych wybrzeży Bałtyku i korzyściach z tego płynących. A potyczki piratów hiszpańskich
z flibustierami były na owe czasy kamuflażem politycznym.
Słowa kluczowe: opera, muzyka marynistyczna, flibustierzy, piraci, historia

Polish maritime music based on the example of Ignacy Feliks Dobrzyński's
opera - Monbar orFlibustier
Summary
A significant part of the Polish economy was and is shipping, river (inland) and sea. In human economic activity
is woven into culture related to the specificity and conditions of this activity. The subject of my reflections will
be Polish marine music from the first half of the 19th century on the example of the three-act opera by Ignacy
Feliks Dobrzyński entitled Monbar or flibusiers to the libretto by Ludwik Paprocki based on the novel Der
Flibustier K. F. van der Velde. Flibustierzy-mainly French, English and Dutch pirates, prowling in the
seventeenth and eighteenth centuries along the Caribbean coast, became famous due to the settlement in 1660, in
inaccessible places in Haiti and other islands, fighting effectively with armadami Spanish ships. The site of the
opera action is the island of Taruga (Toruga) in the Caribbean Sea, acquired by the Flibustiers. The opera,
composed by Dobrzyński in 1838, was to remind Poles of the times before 1772 about Poland's access to the
southern shores of the Baltic Sea and its benefits. And the fights of Spanish pirates with flibustiers were political
camouflage at that tim
Keywords: opera, marine music, flibustiers, pirates, history

1. Wstęp
Każdy człowiek, sam w sobie i w całym swoim jestestwie (niezależnie od wieku) jest
żywym instrumentem muzycznym, ale jeszcze nie muzykiem. Kiedy ów żywy instrument
muzyczny ożywia sobą siebie (śpiew, recytacja) lub inny instrument muzyczny nieożywiony
np. fortepian lub harfę emocjonalnie (z potrzeby serca i duszy), staje się artystą, wizjonerem
o cechach twórczych lub odtwórczych: śpiewakiem, muzykiem, kompozytorem, aktorem,
reżyserem, poetą czy pisarzem –lirnikiem sztuki.
Muzyka? Nie sposób określić jej wprost. By o niej mówić posługujemy się często
metaforami. Jej metafizyczność jest trudno uchwytna i niełatwa do opisania. Jej
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emocjonalność jest zawsze relatywna w sferze twórczej i w odbiorze a jej ocenność
subiektywna. Sama muzyka (nie partytury, treści librett operowych) w wymiarze
metafizycznym jest tajemnicza, przez co interesująca, niesie skojarzenia, przywołuje
wspomnienia, ożywia pamięć historyczną. Pochodzi od greckiego mousike

19

i oznacza

wszelkie czynności, którym patronują natchnione Muzy. W starożytnej Grecji nie odnosi się
tylko do sztuki dźwięków, ale obejmuje taniec, poezję czy architekturę a nawet matematykę.
Musikos,20 to niekoniecznie muzyk w znaczeniu dzisiejszym, lecz każdy dobrze wykształcony
człowiek, dla którego każda dziedzina nauki jest sztuką.
Muzyka, jest historią pisaną językiem sztuki, jest muzycznym dziejopisarstwem
niezależnie od technik jej konotacji.
Św. Augustyn

21

z Hippony (354-430), twierdził, że muzyka to wiedza o liczbach,

miarach i proporcjach, a zaangażowanie rozumu w jej tworzeniu uznał za najważniejsze. To
uporządkowany ruch ciągów liczbowych, a muzyk to naukowiec, który posiadł tajniki wiedzy
o sztuce muzycznej, i ze znawstwem ją wykonuje. Najistotniejszą funkcją muzyki jest jej
uniwersalny język a nie przyjemność obcowania z nią.
„ Boecjusz

22

(480-524) inspirowany pitagorejsko-platońską koncepcją harmonii sfer

w De institutione musica sformułował swój podział muzyki na trzy rodzaje, światową (musica
mundana), muzykę w człowieku (musica humana) i muzykę instrumentalną (musica
instrumentalis), czyli muzykę życia codziennego.
Podział ten zaważył na postrzeganiu muzyki na kolejne setki lat.””… urodzony
w Rzymie ok. 480 r. potomek arystokratycznego rodu Anicjuszów, już, jako młodzieniec
rozpoczął działalność publiczną i w wieku dwudziestu pięciu lat został senatorem. Wierny
rodzinnym tradycjom, zajmował się polityką, wierząc, że podstawowe zasady społeczeństwa
rzymskiego można pogodzić z wartościami wyznawanymi przez nowe ludy. W okresie
spotkania kultur uważał za swoją misję jednanie i łączenie dwóch kultur — klasycznej
rzymskiej i rodzącej się kultury ludu ostrogockiego. Uprawiał czynnie politykę również za
panowania Teodoryka, który początkowo bardzo go cenił. Działalność publiczna nie
przeszkodziła Boecjuszowi w kontynuowaniu studiów, a zajmował się zwłaszcza zgłębianiem
zagadnień natury filozoficzno-religijnej. Napisał również podręczniki arytmetyki, geometrii,
muzyki i astronomii; a wszystko po to, by przekazać wielką kulturę grecko-rzymską nowym
19

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.residentadvisor.net/promoter.aspx%3Fid%
3D77967&prev=search (Internet ,28.02.2019 r. g.20.05)
20
https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/mousikos.html, (Internet, 28.02.2019 r. g. 20.16)
21
http://www.augustianie.pl/sw-augustyn/sw-augustyn-zyciorys/ (Internet, 28.02.2019 r. g. 20.21)
22
Boecjusz, Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius, ur. 480, zm. ok. 525,rzym. logik, filozof, teolog,
dyplomata; https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Boecjusz;3878885.html (Internet 28.02.2019 r. g. 20.30)
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pokoleniom, nowym czasom. W tym zakresie, a więc w działalności na rzecz spotkania
kultur, posługiwał się kategoriami filozofii greckiej, ukazywał wiarę chrześcijańską, dążąc
również w tej dziedzinie do syntezy hellenistyczno-rzymskiego dziedzictwa i orędzia
ewangelicznego. Z tego też powodu Boecjusza uważa się za ostatniego przedstawiciela
starożytnej kultury rzymskiej i pierwszego spośród intelektualistów średniowiecza. …”23
Niemiecki muzykolog, Heinrich Eggebrecht
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, nakreślił ogólno filozoficzne tło

zjawiska, jakim jest musica humana. Wyróżnia on trzy cechy „definiujące“: emocja, myślenie
naukowe i czas. Owe cechy są ściśle powiązane z życiem człowieka, z których czas jest cechą
najważniejszą (daje początek i wieńczy dzieło). Nie opisują one muzyki, one są muzyką.
Najważniejszym wyróżnikiem muzyki jest jej autoteliczność nakierowana na samą siebie.
Przychodzi z Kosmosu i ulatuje w Kosmosu, jest jego odbiciem i jednocześnie elementem
składowym musica mundana. Orędowniczką i niszczycielką dobra i zła. Potrafi pocieszać,
leczyć, uświetniać i upiększać, zwodzić i umacniać, pobudzać i łagodzić. Niedościgła
w ambiwalencji i wyrazie. Jest anielską chwałą Boga, bywa narzędziem diabła.
Wewnętrzna historyczność muzyki pomaga nam lepiej ją czytać i rozumieć. Nie istnieje
bez historycznego kontekstu, zawiera kontinuum czasowe, wiąże ciągłość dziejową, tworzy
historię w obrębie jej samej i samego dzieła. Historyczność muzyki idzie w parze
z historycznością człowieka. Muzyka wyraża to, co porusza i dotyka człowieka.
Muzykę kojarzymy również ze świętym Eligiuszem - patronem m. in. kowali,
woźniców, dorożkarzy i oczywiście z kuźnią. Kowal, to mistrz sztuk plastycznych, któremu
w jego rzemiośle towarzyszy muzyka, która usprawnia pracę. Do wykuwania haceli, podków,
gwoździ kowalskich, ozdobnych bram, antab, zawias, ogrodzeń potrzebny jest kowal-artysta.
Udziałem w Jego robocie są- ogień i muzyka. Topos „kuźni” jest symbolem pracy, ale
i twórczości wszelakiej człowieka. Jest sednem wielu metafor: kuźnia talentów, wynalazków,
postępu, myśli. Samo zaś kucie: wykuwaniem pomników, wierszy, narzędzi, uzbrojenia,
potęgi militarnej, przemysłowej- uosabia metaforyczne ujęcie nauki i pracy.
„ Topos boga-kowala (Stwórca nazywany jest „aurea fabricae faber aurarius”, „Deus
faber"), szczególnie popularny w literaturze średniowiecznej (spotykany m. in. u Alanusa
z Lille, św. Bonawentury, Hildegardy z Bingen, należy do wielkiego kręgu tematycznego

23

Audiencja generalna, 12 marca 2008 r. papieża Benedykta XVI , Boeciusz i Kasjodor
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_12032008.html, (Internet 28.02.2019 r., g.
20.46
24
http://bacon.umcs.lublin.pl/~jjusiak/dokumenty/konwersatoria/EggebrechtDahlhaus-CoToJestMuzyka.pdf ,
Internet, 28.02.20-19, g. 20.51

82

„Deus artifex". Zsekularyzowany motyw twórcy-kowala stanowi jedną z najbardziej trwałych
metafor dotyczących twórczości artystycznej.”25
Metaforyczność i symbolika twórczości wszelkiej, w tym muzyki, ma swój początek
właśnie w kuźni, wśród ludów prymitywnych w epoce żelaza.
Boecjusz, wskazuje słynnego matematyka, ale i muzyka- Pitagorasa, ucznia Talesa, jako
wynalazcę harmonii w muzyce. Uchwycił on zjawisko współbrzmienia dźwięków,
usłyszawszy odgłosy bijących młotów w kuźni, których, jak później zbadał, stosunek ich
ciężaru wynosił 6: 8: 9: 12

26

. Z tego algorytmu wynika, że Pitagoras musiał nasłuchiwać

pracę, co najmniej czterech kowali kujących rozgrzaną stal na identycznych, co do wagi,
kształtu i materii, z których zostały zbudowane (stal) na dwóch kowadłach kujących
jednocześnie czterema różnymi, co do ciężaru młotami.
Spostrzeżenia Boeciusza, równie jak podział muzyki na światową, człowieka
i instrumentalną, jak i uchwycenie prawideł harmonii przez Pitagorasa wyrażonych liczbami,
przetrwały w teorii muzyki niemal do dziś. Podobne poglądy prezentowali; Gwidon
z Arezzo 27, Kasjodor 28, Wincenty z Beauvais 29 oraz Izydor z Sewilli 30.
W rozważaniach o muzyce marynistycznej nie sposób pominąć mędrca, uczonego
i filozofa Archimedesa, urodzonego ok. 287 roku p.n.e. w Syrakuzach- (starożytna Grecja),
dzisiaj Włochy. Ojciec jego Fidiasz, był astronomem. Nauki Archimedes pobierał
w Aleksandrii w szkole Euklidesa. Jego autorytetem i mistrzem był Komon z Samos. Jego
słynne Eureka! (Odkryłem!), wykrzyczane podczas kąpieli w wannie przyczyniło się do
odkrycia prawa o wyporności ciał zanurzonych w cieczach lub gazach (Prawo Archimedesa).
Uczony był konstruktorem m.in. machin oblężniczych, odkryć w balistyce, wynalazł
katapulty czy też różnorakie, nowatorskie rozwiązania w budowie morskich statków.
Zamordowany w 212 r. p.n.e. po zdobyciu przez wroga Syrakuz. Według historyka Plutarcha,
fizyk miał zginąć podczas pracy, skupiony nad nowymi wynalazkami.

25

Poprzęcka M. Kuźnia, mit .alegoria. .symbol, Idee i sztuka, Studia dziejów sztuki i doktryn artystycznych,
pod red. Jana Białostockiego, PWN, Warszawa 1972, str. 124
26
Tamże, str.18
27
Gwido z Arezzo, Aretinus, Guido Monaco (ur. 990–1000, zm. 1045–1050) – włoski benedyktyn z opactwa
Pomposa, teoretyk muzyki
28
Kasjodor - (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus), ur. ok. 485, zm. 583, uczony, mąż stanu, kanclerz na
dworze królów ostrogockich, założyciel rzymskiej biblioteki, rzymski polityk, historyk i filozof.
29
Wincenty z Beauvais, łac. Vincent de Beauvais (ur. ok. 1194, zm. 1264) – francuski pisarz, dominikanin,
teoretyk pedagogiki
12
Izydor z Sewilli, Isidorus Hispalensis, święty, ur. ok. 560, Sewilla(?), zm. 4 IV 636, tamże, średniow. teolog,
encyklopedysta;
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Zestawienie naukowych dokonań Archimedesa, Pitagorasa i Boeciusza prowadziły ich
uczniów i uczonych do kolejnych odkryć wyznaczających postęp w każdej dziedzinie nauki
i sztuki.
Jak widać, wstępem do moich dalszych dywagacji jest muzyka, która wyszła z kuźni
Eligiusza i kowala Tubalkaina i wsiadła na tratwy, łodzie flisackie i rybackie, barki,
żaglowce, korwety, galery, galeony, statki handlowe i wojenne. Jak w przypadku pracy
mistrzów kowalskich, brudnych, brzydkich, zarośniętych jak orangutany, ale boskich w swej
sztuce, posługujących się żywiołami ognia i wody, którzy, jak natchnieni muzyką pisarze
i poeci potrafili wyczarowywać prawdziwe cuda.
Artysta, by móc uprawiać sztukę musiał być wewnętrznie wolny, rozluźniony, skupiony
na twórczej pracy. W artystyczną transcendentność wprowadzała go muzyka- muzyka młota
i kowadła. Grając, uderzał dwa lub trzy razy w rozżarzoną stal na kowadle, i dwa lub trzy
razy lekko w kowadło. Te lekkie uderzenia służyły do wytchnienia i nabrania sił do
przygotowania kolejnych, precyzyjnych i silnych uderzeń w obrabiany przedmiot.
Powodowały również rozluźnienie wewnętrzne, które pozwalało na instynktowną,
natchnioną, twórczą pracę. Muzyka – jak dobra żona i kobieta- dodawały sił i chęci do
kowalskiej (artystycznej) roboty A jak pani muzyka służyła marynarzom na rzekach, morzach
i oceanach. Oczywiście, również pomagała i towarzyszyła na pokładach, mostkach, przy
wiosłach, żaglach, linach, takielunkach w ich wszelkich zajęciach a przy wypoczynku służyła
rozrywkom i umilaniu wolnego czasu.
Zamieniła kowadło na bęben i szantmena grającego nań drewnianą pałką i śpiewającego
odpowiednią szantę. Wszystko po to, by wioślarzom, marynarzom i majtkom tęskniącym za
lądem i kobietami, wydajniej, lżej i raźniej szła robota. Odgłosy bębna wprowadzały
w ekstatyczne ukojenie i prowokowały uzdolnionych szantmenów do wypełniania muzyką
i śpiewem wybijanego na nim rytmu. Inni, łapali za łyżki, noże, kawałki desek, klaskali bądź
tupali nogami w pokład by wzbogacić brzmienie marynistycznej muzyki.
2. Monbar czyli flibustierowie – polska opera marynistyczna w trzech aktach
Oto, trzymam w dłoni pudełeczko z trzypłytowym albumem CD i librettem

31

, (małą

książeczką), w którym zapisana jest treść trzyaktowej opery z niezbędnymi informacjami o jej
twórcach, historii i jej odtwórcach -artystach, którzy w 2010 roku dokonali nagrań tego
dzieła. O projekcie skomponowania opery dowiadujemy się z Przeglądu Tygodniowego
dopiero w 1867 roku. Czytamy tam, że „w roku 1836 ówcześni miłośnicy muzyki –Cichocki
31

Libretto – tekst stanowiący podstawę dzieł sceniczno-muzycznych, takich jak opera, operetka, kantata,
musical czy balet.
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i Turawski – uznawszy znakomite zdolności kompozytorskie Dobrzyńskiego otworzyli
subskrypcję na podarek 100 dukatów wynoszący, który on miał otrzymać za napisanie
3 – aktowej opery”.32
W pudełku, niczym w puszce Pandory, opera Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego Monbar
czyli flibustierowie, nagrana 19.09.2010 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im.
Witolda Lutosławskiego. Dzieło - po prawie 150 latach od daty premiery - wraca do
repertuaru, uzupełniając lukę w historii muzyki polskiej. Pierwsza i jedyna ukończona
3-aktowa opera Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego pierwotnie nosiła tytuł Korsarz
i powstawała w latach 1836–1838. Libretto osnute na noweli Der Fliebuster

33

K. F. van der

Veldego napisał przyjaciel kompozytora Ludwik Paprocki. Przez wiele lat kompozytor
bezskutecznie zabiegał o wystawienie dzieła najpierw w Warszawie, a potem w Prusach.
W 1860 r., po ponad dwudziestu latach starań kompozytora, wspieranego głosami krytyki,
rozpoczęto przygotowania do premiery. W 1863 r. zostaje wydany drukiem, nakładem
G.Geberthnera i R.Wolffa, wyciąg fortepianowy opery, opracowany przez samego
kompozytora i jego syna Bronisława Dobrzyńskiego. Libretto dla potrzeb wykonania
scenicznego dostosowała Seweryna z Żochowskich Pruszakowa.34
„Premiera Monbara w Operze Warszawskiej miała miejsce 10 stycznia 1863 r., 25 lat
po napisaniu partytury. Wśród wykonawców znaleźli się najlepsi ówcześni soliści, znani
również z premierowych wykonań oper Stanisława Moniuszki – Bronisława Dowlakowska,
Maria Gruszczyńska, Józefa Chodowiecka-Hess, Jan Koehler, Wilhelm Troschel, Leon
Borkowski, Franciszek Cieślewski i inni. Historia wystawień opery nieuchronnie zakończyła
się po kilku spektaklach. Zaledwie 12 dni po premierze wybuchło powstanie styczniowe
i opera spadła z afisza, by już nigdy na deski teatru nie powrócić.”17
Już w introdukcji sceny pierwszej: skrzypce, kontrabasy, później trąbki, fagoty, flety
i timpani imitują nocną burzę i wzburzone morze. Chór z strachem intonuje grozę szalejącej
burzy. Perez dalej opisuje uderzenie pioruna, który nagłym błyskiem rozjaśnia fale i ukazuje
w pełni morski żywioł…18

32

Hanek L., Opera Monbar czyli flibustierowie I.Feliksa Dobrzyńskiego, Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Katedra Wokalistyki, Zeszyt Naukowy Nr 55, Wrocław 1990, s. 57
33
Tamże s. 57
34
Borkowski S., Kowalska B., red. Materiały wykonawcze-Libretto, Polskie RadioS.A. Narodowy Instytut
Audiowizualny 2012
17
Tamże s.11, 12
18
Tamże Akt I, Scena 1, s. 17, 27
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AKT I
Monbar, wódz flibustierów, po stoczonej zwycięskiej bitwie z Hiszpanami, wraca na wyspę
z jeńcami oraz bogatymi łupami, którymi ma zamiar obdarować zgromadzonych na brzegu
mieszkańców. Między innymi kobietami, oczekuje jego kochanka - Rozalia. Szalejąca burza
utrudnia powrót dzielnym korsarzom, którą również szczęśliwie pokonują. Wódz hojnie
obdarza kosztownościami „nadobne branki", lecz ozięble traktuje i oddala Rozalię. Spośród
wziętych niewolnic wyróżnia Donnę Marię, o którą to najdzielniejsi flibustierzy: Van Best,
Diego i Tiszar grają w kości. Diego wygrywa, lecz Van Best nie uznaje wygranej i staje do
walki. Monbar wkracza między walczących i spostrzega, że idzie o piękną Donnę Marię.
Zauroczony jej urodą wstępuje do rywalizacji. Rozalia, błaga kochanka by jej nie porzucał.
On jednak nie słyszy jej głosu. Rozalia, zraniona zdradą przysięga zemstę. Diego, widząc
przegraną dobywa sztyletu i usiłuje go ugodzić. Przed śmiertelnym ciosem chroni Monbara
pancerz noszony pod ubiorem. Za ten czyn, Diego zostaje wtrącony do lochu i nazajutrz
stracony. Zwycięski korsarz składa hołd pięknej Marii i czyni ją władczynią wyspy (romanza
Przyjmij piękna hołdy moje) i odchodzi. Blanka, jej powiernica, radzi D. Marii by nie
przyjęła starania i obietnice pirata. Maria jednak nie przyjmuje jej rad, woli zostać wierną
ukochanemu Don Juanowi nawet za cenę śmierci (romanca Na kwietnym błoniu).
Niespodziewany wystrzał armatni ze zbliżającej się korwety oraz powiewająca na niej flaga
flibustierów zapowiada zwrot akcji. Na pokładzie rozpoznani przez D. Marię przybywają: jej
ojciec Don Alonzo oraz jej ukochany Don Juan. Ojciec przedstawia się jako Don Guzmandezerter, skazany niesłusznie na śmierć przez króla Hiszpanii i deklaruje, że wraz
z pozostałymi żeglarzami zamierza służyć pod banderą Monbara. Oznajmia również, że jest
ojcem Marii. Monbar daje wiarę D. Guzmanowi, (Don Alonzo) i mimo ostrzeżeń Van Basta
(jego druha) mianuje go dowódcą, o czym powiadamia resztę załogi. Szczęśliwy ojciec
widząc Marię zdrowa i całą informuje, że przybył wyrwać ją ze szponów piratów.
Jednocześnie, chce dokonać zemsty na okrutnym Van Hornie (jeden z flibusterów), który
zabił mu ojca a matkę Marii (jego żonę) skazał na niewolę (cavatina Kiedy mój ojciec płynął
w owe strony). Informuje również w tajemnicy, że wkrótce przybędzie pomoc.
Nieoczekiwanie, Perez przynosi rozkaz wzywający Guzmana na rozmowę z Monbarem. Gdy
wychodzą, ku wielkiej radości Marii, zjawia się Don Juan (duet Mimo burze, groźne morze).
Van Best widzi szczęśliwych kochanków i donosi o tym Monbarowi. Rozsierdzony korsarz,
nakazuje pojmać D. Juana, uwięzić w lochu i stracić. Don Juan, mimo oporu zostaje
pokonany przez piratów. Donna Anna, na widok wleczonego kochanka, omdlewa i osuwa się
w ręce ojca.19

19

Tamże Akt 2 s. 37
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AKT II
Rozalia wyrzuca Donnie Marii, że przystała na warunki korsarza Monbara. D. Anna
zaprzecza i oświadcza, że kocha D. Juana i gardzi uczuciem flibustiera. W odpowiedzi,
Rozalia proponuje przymierze w postaci pomocy w uwolnieniu się od korsarzy i planuje
zemstę na niewiernym piracie. Perez, od dawna zakochany w Rozalii zostaje wciągnięty do
spisku i jest gotów zrobić wszystko by zasłużyć na jej względy. Pojawia się Monbar, widząc
byłą kochankę, chce ją pojmać i uwięzić. Interweniuje skutecznie D. Maria. Gdy zostają sami,
rzuca się na Marię i usiłuje na niej wymusić miłość wzajemną. Ofiara, w desperacji, widząc
otwarte okno grozi, że popełni samobójstwo. Wkracza Don Alonzo (ojciec Marii) i namawia
córkę, by (na niby) przyrzekła piratowi miłość. Maria przystaje na propozycję i oświadcza, że
za trzy dni zostanie jego żoną. Monbar, w szale radości nakazuje flibustierom i całej ludności
cieszyć się obietnicą i ucztować bliskie śluby. Tymczasem Rozalia przybiega z wiadomością,
że pod więzieniem gdzie przebywa ukochany Marii gromadzi się rozjuszony tłum by zemścić
się na uwięzionym D. Juanie. Z pomocą przybywa D. Alonzo i wręcza jej pierścień, który ma
być wybawieniem (tercet Bierz, więc, gdy cię miłość wzywa). Wszyscy troje spieszą pod
mury więzienia. Uczta na cześć Monbara i D. Marii jest gotowa. Przystrojono i zastawiono
stoły.
Do brzegu podpłynął statek flibustierów ozdobiony w girlandy przygotowany do
świętowania. Słychać toasty, śpiewy i tańce, zawody szermierzy i skoczków (Taniec
szermierzy, Bolero). Pirat, na znak radości, wypuszcza z lochu D. Juana, który przybywa na
ucztę, ale nakazuje Perezowi wieczorem ponownie go zamknął. To wszystko jednak, wydaje
się być podejrzane (Ach ta zmiana podejrzana).Tajne wyjście na ścianę skalną, ma być
sposobem na jego pozorne uwolnienie. W rzeczywistości, po wyjściu ma być zepchnięty
w przepaść. Kolejne wystrzały armatnie zwiastują zbyt bliskie podejście statku hiszpańskiego
do brzegu, co zwiastuje kolejną bitwę. Flibustierzy cieszą się na kolejne zwycięstwo i nowe
łupy. Donna Maria. D. Alonzo, D. Juan i Rozalia jednak wiedzą, że nadchodzi umówiona
wcześniej pomoc. Monbar podejrzewa, że może to być pomoc dla odbicia więźniów
i dowodzenie odsieczą Van Bestowi. Korweta flibustierów odbija od brzegu, gotowa do
walki.20

20

Tamże, Akt II, s. 19, 37

87

Foto 1. Okładka, Partytura fortepianowa ze śpiewem, Dobrzyński J.F.,
w trzech aktach (źródło własne autora)

Monbar czyli flibustierowi, opera

AKT III
Montbar, w zamian za to, że Donna Maria go pokocha, gotów jest zrezygnować z korsarstwa
a nawet umrzeć. Maria odma
odmawia i nadal powtarza, że gardzi jego miłością i nim. Powtarza
również, że kocha tylko Don Juana i jemu jest i będzie wierna(duet Twoje wyznanie dręczy
mą duszę). Pirat nie dopuszcza jednak tych wyznań do siebie. Zmęczeni zabawą, jedzeniem,
piciem i tańcami flibustierowi zasnęli twardym i głębokim snem. Jedynie Monbar i Perez
pozostają na czatach. Obrona
rona wyspy pozostaje również w gestii zaufanego flibustiera
flibustiera- Pereza.
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Powraca błogi spokój i nadzieja, że Van Best rozprawił się już z Hiszpanami a wyspa należy
cała do niego i jego pięknej Marii, która jest wiernym podobieństwem utraconej przed laty
miłości i że tu spędzi z piękną Marią resztę życia (ballada Czy słońce jasnym promieniem
świeci). By tak się stało, D. Juan musi zniknąć na zawsze z jej i jego życia. Plan jest gotowy.
Don Alonzo, korzystając z bitewnego rozgardiaszu, sprowadził w okolice wyspy i poukrywał
w jej zakamarkach regiment hiszpańskich żołnierzy. Na znak ataku zawiesza na skale
czerwoną chorągiew na znak ataku na rozespanych flibustierów. Perez ma wyrzuty sumienia
i chce się wycofać, lecz w sukurs przybywa Rozalia, dla której zakochany Perez postanawia
zdradzić Monbara (tercet Pomyślna gwiazda już nam połyska). Plan Don Alonza realizuje się
po jego myśli a wyrok na Monbara zostaje przesądzony. Czas na zemstę na znienawidzonym
Van Hornie. W poszukiwaniu dowiaduje się, że nie ma go na wyspie, a jego czyny zatarły się
w kontekście czynów Monbara. Druga część planu musi być odłożona. Słychać tumult
zbliżającego się wojska Alvareza, który budzi zaskoczonych flibustierów. Rozpoczyna się
walka, do której przyłącza się Monbar z małym oddziałem. Widzi Don Alonza i domyśla się
zdrady. Żołnierze hiszpańscy zdobywają przewagę. Wzywa daremnie do pomocy Pereza,
Alwarez powraca i melduje o zwycięstwie na morzu i wyspie. Widzi Monbara i rozpoznaje
w nim poszukiwanego Van Horna. Monbar natomiast, w Don Guzmanie (ojcu Marii)
rozpoznaje Don Alonza Ben Alkazara, właśnie tego, który wcześniej miał z nim potyczkę i go
pokonał. A na skale przylegającej do zamku przerażona Donna Maria rozpaczliwie wzywa
pomocy. Opanowany Triszar wbiega, chwyta i na powrót wciąga do wnętrza. Pada rozkaz
wydany przez Don Alonzo zdobycia zamku i ratowania Marii. Żołnierze forsują drzwi,
i obezwładniają flibustierów. Monbar tymczasem, znanym tyko sobie przejściem dostaje się
do komnat D. Marii, porywa ją i postanawia razem rzucić się w przepaść. W porę przybywa
Don Juan, uwalnia ukochaną ze szponów korsarza, i podejmuje walkę na śmierć i życie.
Spycha flibustiera Monbara vel Van Horna ze skały w morskie odmęty.21
Akt drugi opery kończy się scenami marynistycznymi, bo oto nad brzegiem morza
trwają przygotowania do uczty na cześć Monbara i Donny Anny. Do brzegu podpływa
przystrojony w girlandy, tajemniczy statek z piratami. We wspólnej zabawie zawody i popisy,
skoki z masztów do morza przy akompaniamencie bolera, taniec szermierzy w klimacie
wojennym, piękne, romantyczne, miłosne solo skrzypcowe w klimacie barkaroli zapowiadają
dynamiczną akcję w akcie trzecim.22 Akt III kończy się dramatem. Monbar zostaje zepchnięty
ze skały wprost do morza.

23

Wyżej opisane pozycje opery, treść libretta, głowni bohaterowie (piraci i flibustierzy)
przesądzają o marynistycznym charakterze tego utworu. Romanza Donny Marii Na kwietnym
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błoniu z pierwszego aktu, jest niczym innym, jak stylizacją szanty kubryku, gdzie partię chóru
zastępuje orkiestra a jej prosta i piękna melodyka jest próbą przybliżenia muzyki szantowej.
To, że ówcześni i dzisiejsi krytycy muzyczni wkładają jej muzykę w ramy klasycznoromantycznego dramatu muzycznego, to jej treść muzyczna i jej klimat wywołują
automatycznie w słuchaczu uczucia tożsame z treścią libretta.
3. Zakończenie
Pracując nad zbadaniem tematu miałem na względzie postulat prof. Marka Podhajskiego
(Akademia Muzyczna w Gdańsku) zamieszczony w Pracy specjalnej 15, Marynistyka
w muzyce, PWSM Gdańsk 1978 cyt. „Potrzeba poszukiwań odpowiedzi na szereg pytań
dotyczących marynistyki muzycznej, formułowanych z punktu widzenia rozwoju muzyki,
wiedzy o muzyce dokumentacji osiągnięć narodowej kultury jest oczywista Inie trzeba o niej
nikogo przekonywać. Dodajmy do tego i inne względy, natury społecznej, niemniej istotnie
uzasadniające

prowadzenie

określonej

działalności

badawczej,

twórczej

i upowszechnieniowej. Sformułował je wyraźnie i przekonywująco Adam Świerzyński
w swojej przedmowie do zeszytów Polskiej muzyki marynistycznej: Gdy Polska staje się
obecnie krajem coraz bardziej morskim, muzyczna twórczość marynistyczna jest w wyższym
stopniu niż kiedykolwiek szczególnie potrzebna dla kulturowego dopełnienia tych wielkich
przemian.23, 24
Zarówno Adam Świerzyński jak i prof. Marek Podhajski, widzą pilną potrzebę prac
i działań całego spektrum w dziedzinie animacji kultury morskiej od twórców począwszy na
badaniach naukowo- historycznych i etnograficznych skończywszy. Chodzi głównie o aspekt
historiograficzny, ponieważ muzyka ludowo-szantowa zmienia swój status z muzyki
użytkowej, na artystyczno-rozrywkową. Oczywiście, przy zachowaniu źródłowości jej
muzyczno-literackich cech. Ze źródeł muzyki szantowej, co musi cieszyć, coraz częściej swe
inspiracje czerpią kompozytorzy i twórcy kina, musicalu, opery i operetki. W przeszłości
tworzyli ją oprócz Dobrzyńskiego, Moniuszko, Karłowicz, Nowowiejski, Szymanowski
i wielu innych.
Na foto 2 widnieje trzypłytowy (CD) album z wyżej opisaną operą. Nazwałem go
swoistą puszką Pandory. Po wnikliwym zapoznaniu z librettem i innymi danymi tam
zapisanymi oraz uważnym kilkakrotnym jej przesłuchaniu, w konfrontacji z zapisem
nutowym wyciągu fortepianowego, doszedłem do wniosku, że jest on ową, swoistą puszką
Pandory.
21

Tamże Akt, III, s. 22,42
Dobrzyński I. F. Monbar czyli flibustierowie, materiał muz., CD 2, CD3, (akt II, III) poz.12,13,14
PRCD1475, 1476 sc. 21 - nagranie 2012,
22, 23
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W tym pudełeczku drzemie piękna i ciekawa muzyka, która prowokuje do głębszych
retrospekcji,
-po pierwsze- odsyła nas do schyłku XV wieku, kiedy to Krzysztof Kolumb (1492) odkrył
Nowe Indie? (Amerykę zwaną później Łacińską), co (niestety) przyczyniło się do wyginięcia
tamtych kultur,
-po drugie- przy odrobinie chęci, zainspirowani muzyką, idąc jej tropem możemy dowiedzieć
się o Gasparze da Gama, Żydzie urodzonym w Poznaniu (1440?, 1450?), który, być może na
wskutek prześladowań przeniósł się do Palestyny, jak pisze Joachim Lelewel, pojmany na
wyspie Ankediba, skazany przez Vasco da Gama na tortury zmuszony był przyjąć chrzest
i przyjął imię Kacper da Gama da India,
-po trzecie- dowiadujemy się, że legendarny Jan z Kolna był korsarzem, Krzysztof
Arciszewski był flibustierem w Kompanii Zachodnioindyjskiej (Holandia), a z hiszpańskimi
i portugalskimi piratami w XVII i XVIII w. walczyli: Zygmunt Szkop Władysław Konstanty
Wituski i wspomniany Krzysztof Arciszewski. I oto, na samym dnie owej puszki drzemie
muzyka, która po jej wskrzeszeniu emanuje historią.25

Foto 2. Album z operą I. F. Dobrzyśkiego Monbar czyli flibustierowie (puszka Pandory)
23

Podhajski M., Charakterystyka wybranych utworów marynistycznych polskich kompozytorów, Prace Specjalne
15, Marynistyka w muzyce, PWSM w Gdańsku, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewodzkiego w Gdańsku,
PWSM Gdańsk 1978, s.202
24
Świerzyński A., red. Polska muzyka marynistyczna-Utwory chóralne 1, Polski Związek Chórów i Orkiestr
Warszawa 1976
25
Bagińska-Mleczak J. Śladami Kolumba, O podróżnikach i emigrantach polskich w Ameryce Północnej,
Środkowej i Południowej , Biblioteka Raczyńskich, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1992
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4. Metodyka badawcza
W pierwszym rzędzie zapoznałem się z materiałem muzycznym wyłącznie. W dalszej
kolejności muzykę konfrontowałem z zapisem nutowym- wyciąg fortepianowy zwracając
uwagę na wątki marynistyczne- muzyczne i tekstowe. Chodziło o wrażenia słuchowe.
Werbalne, prześledzenie na podstawie dostępnej literatury zjawisk muzycznych, ich roli
i udziału w procesach historycznych powiązanych z żywiołem wody i morzem. Patrz:
Literatura.
5. Wnioski
Słusznie postuluje prof. Marek Podhajski, ażeby polska muzyka marynistyczna, jako ważne
zjawisko etnograficzne i kulturowe, doczekała się naukowych opracowań. Ważnym jest
również uświadamianie przez muzykę jak ważną rolę kulturową i gospodarczą pełni dla nas
Bałtyk.
6 Literatura
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Humanistyczne wątki w koncepcji interesu własnego w paradygmacie
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest próba prawidłowej interpretacji niebezpiecznej idei interesu własnego, jaką
sformułował Adam Smith. W artykule zajęto się problemem interpretacji znaczenia modelu homo oeconomicusa
oraz mechanizmem niewidzialnej ręki, w odniesieniu do przeniesienia interesu własnego na płaszczyznę interesu
społecznego. W toku realizacji celu pracy dokonano rekonstrukcji metodologicznej idealizacji modelu człowieka
ekonomicznego oraz analizy aksjologicznej idei interesu własnego. Starano się wykazać znaczenie płaszczyzny
aksjologicznej w tworzeniu mechanizmu niewidzialnej ręki oraz oddzielić potoczne rozumienie interesu
własnego od naukowej idealizacji. Główne wnioski płynące z rozważań dotyczą konieczności systemowej
interpretacji warstwy pojęciowej paradygmatu ekonomii oraz znaczenia warstwy aksjologicznej w budowaniu
teorii ekonomicznych.
Słowa kluczowe: interes własny, ekonomia ortodoksyjna, aksjologia.

Humanistic threads in the concept of self-interest in the paradigm of
economics
Summary
The goal of this article is an attempt to correctly interpret the dangerous idea of self-interest, which has been
formulated by Adam Smith. The article deals with the problem of interpreting the meaning of the homo
oeconomicus model and the mechanism of the invisible hand in relation to the transfer of self-interest to the level
of social interest. To complete the goal have been made the methodological reconstruction of the idealization of
the economic man model and the axiological analysis of the idea of self-interest. It was attempted to demonstrate
the importance of the axiological approach in creating the mechanism of the invisible hand and to separate the
colloquial understanding of self-interest from scientific idealization. The main conclusions from the
considerations concern the need for a systematic interpretation of the conceptual layer of the economy paradigm
and the importance of the axiological layer in building economic theories.
Keywords: self-interest, orthodox economics, axiology.

1. Wstęp
Jednym z głównych zagadnień w ekonomii jest relacja między interesem własnym
a interesem publicznym. Spójność tych dwóch interesów stanowi istotny problem
ekonomiczny, gdyż prowadzi do refleksji nad rolą i postępowaniem pojedynczego człowieka
w systemie gospodarczym. W paradygmacie ekonomicznym przyjmuje się szeroko postawę
metodologiczną związaną z indywidualizmem. Metodologiczny indywidualizm stanowi
perspektywę ontologiczną w ortodoksyjnej ekonomii (por. Blaug 1995; Watkins 2001),
określając przedmiot badawczy oraz egzystencjalność i esencjonalność w kontekście
podejmowanych wyborów ekonomicznych. Taka perspektywa ontologiczna, w odróżnieniu
od paradygmatu socjologicznego, gdzie dominuje metodologiczny holizm, determinuje
pojedynczego człowieka, jako jedyne źródło gospodarowania. W konsekwencji oznacza to, że
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człowiek ekonomiczny działa, determinowany przez własne preferencje i potrzeby, tak, aby
zoptymalizować swoje wybory ekonomiczne (Becker 1990).
Mechanika ortodoksyjnego paradygmatu ekonomicznego nie pozostawia w tej kwestii
żadnych odstępstw, modelując homo oeconomicusa na kształt egoistycznego bytu
kalkulującego

jak

zoptymalizować

funkcje

własnego

celu.

Koncepcja

człowieka

ekonomicznego, egoistycznie dążącego do zaspokojenie własnego interesu, jest ideą
niebezpieczną. John Stuart Mill tworząc podstawy dla rozwoju myśli nad modelem zachowań
ludzkich, rozpoczął długoletnią tradycję trywializacji człowieka i jego minimalizacji do
relatywnie prostej zależności opartej na preferowaniu większego bogactwa nad mniejszym
(Dzionek-Kozłowska 2007). Sprowadzenie człowieka do poziomu idealizacyjnego opartego
tylko i wyłącznie na rachunku korzyści i kosztów nie byłoby jednak tak płodnym
heurystycznie, gdyby nie fakt wprowadzonej przez Adama Smitha (2012a; 2012b) koncepcji
„niewidzialnej ręki”. To uniwersalne metaprawo zespoliło w jedność interes własny
z interesem publicznym. Jak pisze Smith (2012b, s. 40): „Mając na celu swój własny interes
człowiek często popiera interes społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im
rzeczywiście”. Występuje tu determinizm, gdy „jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby
zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć” (Smith 2012b, s. 40). W tych słowach
zawarta jest właśnie ów niebezpieczna idea, gdyż rozumiejąc ją dosłownie i bez kontekstu
metodologicznego, uznać można że wszelkie działania ludzkie (w sferze gospodarczej)
z gruntu rzeczy są z korzyścią dla społeczeństwa. Dzieje się tak, ponieważ człowiek kieruje
się własnym interesem, a niewidzialna ręka przenosi to działanie na interes społeczny, tak, że
ten jest dla społeczeństwa korzystny.
Jednakże przedstawione powyżej myślenie jest zwodne i wcale nie ma charakteru
naukowego, choć sprawia takie pozory. Jest natomiast myśleniem życzeniowym, gdyż
usprawiedliwia egoistyczne poszukiwanie własnej korzyści. Szczególnie niebezpieczne jest
takie interpretowanie modelu człowieka ekonomicznego oraz koncepcji niewidzialnej ręki na
poziomie

konstruktywizmu polityki

ekonomicznej i

popularyzacji

postaw pseudo

przedsiębiorczych. Pojawia się tu pytanie, dlaczego ojcowie paradygmatu ekonomicznego
stworzyli tak niebezpieczną w skutkach ideę, na podstawie, której formułuje się potoczny
wniosek jakoby „chciwość była dobra”. Oczywiście nie należy sądzić, że takie przyświecały
im cele, lecz że kierowali się myśleniem naukowym. Jak pisze Thomas S. Kuhn (1985, s. 12),
gdy poznaje się dzieła wielkich myślicieli należy dociekać sensu pozornych absurdów, gdyż
głębsze ich poznanie może odsłonić ich wzniosły charakter. Tak też należy uczynić
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i w przypadku koncepcji homo oeconomicusa i niewidzialnej ręki, by ukazać relacje interesu
własnego i interesu społecznego.
Celem niniejszego artykułu jest próba prawidłowej interpretacji niebezpiecznej idei
interesu własnego. Realizacji tego celu towarzyszy hipoteza głosząca, że prawidłowa
interpretacja koncepcji interesu własnego w paradygmacie ekonomicznym wymaga sięgnięcia
do warstwy humanistycznej. Wynika to z tego, że koncepcja homo oeconomicus jest
metodologiczną idealizacją, natomiast koncepcja interesu własnego opiera się już na warstwie
aksjomatycznej. De facto koncepcje te są niespójne, gdy w ramach wielkiej syntezy pozornie
stały się systemiczne. Dociekanie w niniejszym artykule podzielono na dwie części. Pierwsza
część dotyczy refleksji na trafności koncepcji człowieka ekonomicznego, który od czasu
swojego powstania poddawany jest ciągłej krytyce. Chodzi tu o rekonstrukcje idealizacji
człowieka ekonomicznego i pytanie czy idealizacja taka ma sens z punktu widzenia
heurystyki. Druga część rozważań poświęcona jest interpretacji koncepcji interesu własnego,
tak, aby odróżnić go od pojęcia „chciwości” i ukazać, w jakich ramach interes własny możne
być spójny z interesem społecznym.
2. Idealizacja jako metoda naukowa a człowiek ekonomiczny
Koncepcja homo oeconomicus często jest krytykowana. Ten model ekonomiczny,
opisujący zachowania ludzkie, bywa określany mianem straszydła nawiedzającego
podręczniki akademickie, czy też potworem Milla i powszechnie uznany jest za obraz
człowieka samolubnego oraz egoistycznego (Kirchgässner 2008). Jednakże normatywnie
negatywne cechy ludzkie opisane tym modelem należy rozważać w kontekście
metodologicznej idealizacji. To właśnie na płaszczyźnie metodologicznej ujawnia się sens
tego modelu.
Koncepcja homo oeconomicus jest idealizacją człowieka w ekonomicznej perspektywie
ontologicznej. W tym kontekście czynnikiem naczelnym jest zdolność optymalizacyjna.
Stanowisko, dla swojej jasności, wymaga jednak uściślenia i odwołania się do metody
idealizacji i stopniowej konkretyzacji Leszka Nowaka (1977). Idealizacyjna teoria nauki
Nowaka głosi, że obserwowane zjawiska (wielkości badane) znajdują się pod wpływem
czynników zasadniczych (głównych, naczelnych) oraz ubocznych. Praca badacza polega na
eliminacji poszczególnych czynników ubocznych na zasadzie założeń kontrfaktycznych, co
prowadzi do wyłonienia czynnika naczelnego. Jest to de facto droga ku idealizacji, która
odbywa się poprzez abstrakcje. Zachowania ludzkie znajdują się, zatem pod wpływem
czynników zasadniczych oraz ubocznych, które w rzeczywistości odpowiadają za decyzje.
Aby odkryć generalną zasadę rządzącą jego postępowaniem konieczne jest abstrahowanie od
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czynników ubocznych, a skoncentrowanie się na czynniku naczelnym. Jednak zadanie to nie
jest ani proste, ani oczywiste, gdyż ten sam materiał badawczy często w różnych naukach
ujmowany jest inaczej (Bauman 1996). Zdaniem Nowaka wynika to z perspektywy
ontologicznej, a zatem zbioru metazasad metodologicznych, które określają kryteria
idealizacji i ostatecznie prowadzą do wyboru konkretnego czynnika naczelnego. Stąd
w różnych naukach model zachowań ludzkich jest inny. W socjologicznej perspektywie
badawczej na pierwszy plan wysuwają się normy społeczne, czego wyrazem jest fakt
społeczny (Durkheim

2000),

a

na

przykład psychologicznej

realizacja

potrzeby

samoaktualizacji (Maslow 1943; 1986; 1990). Przy czym należy zaznaczyć, że nawet
w obrębie jednej nauki występować może wewnętrzne zróżnicowanie względem perspektywy
ontologicznej. Jest to szczególnie charakterystyczne dla nauk społecznych, które nie
osiągnęły

jednego

paradygmatu

(Kuhn

2009),

a

raczej

charakteryzuje

je

wieloparadygmatyczność (Kozyr-Kowalski 2000; Ritzer 1975). Dlatego też sami ekonomiści
krytykują koncepcję homo oeconomicusa, gdyż należąc do różnych szkół ekonomicznych
odwołują się do różnych perspektyw ontologicznych – czyniąc to na marginesie często
w sposób dogmatyczny, a nie naukowy.
Model człowieka ekonomicznego jest, zatem idealizacją, w której pespektywa
ontologiczna wytyczyła drogę do czynnika naczelnego. W takiej formie model ten znajduje
swoje

zastosowanie

w

konstruowaniu

generalnych

prawidłowości.

Zastosowany

w modelowaniu ekonomicznym będzie podstawą dla tworzenia idealizacyjnego modelu
gospodarki, w którym ujawnione będą tylko naczelne czynniki. Oznacza to jednocześnie, że
szereg czynników ubocznych, które powszechnie są obserwowane w życiu gospodarczym,
będą tu wyeliminowane poprzez założenia kontrfaktyczne (idealizacyjne). Tym samym
bezpośrednie zastosowanie tak zbudowanego modelu ekonomicznego może być w praktyce
niemożliwe lub nieprzydatne. Dokładnie tak samo jest w przypadku koncepcji człowieka
ekonomicznego, który intuicyjnie wydaje się niespójny z realnym człowiekiem. Ujawnia się
to głównie w analizach jednostkowych, gdy konkretny człowiek i każde jego zachowanie jest
odnoszone do modelu. Właśnie z taką krytyką spotkało się podejście ekonomiczne Gary’ego
Beckera (1990), który starał się wyjaśnić wszelkie jednostkowe działania ludzkie za pomocą
narzędzi ekonomicznych. Model idealizacyjny sprawdza się lepiej w ogólnym, generalnym
oglądzie rzeczywistości gospodarczej. Wynika to z tego, że jednostkowe sytuacje są
konkretyzacjami. Są to konkretne stany o konkretnych parametrach. Idealizacja z kolei od
tych parametrów abstrahuje. Nie może być, zatem zgodności analitycznej w przypadkach, gdy
stosuje się model idealizacyjnych (z jego założeniami kontrfaktycznymi), tam gdzie
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występuje potrzeba konkretyzacji modelu. Analogicznie można to porównać z przykładem
swobodnego spadania ciał. Brak oporu powietrza jest tu założeniem idealizacyjnym,
potrzebnym do wyjaśnienia generalnego oddziaływania grawitacji. Jednak wyjaśnianie za
jego pomocą spadku piórka w warunkach ziemskich prowadzi do błędnego wniosku. W takim
przypadku konieczna jest konkretyzacja i uchylenie założenia o braku atmosfery, a więc
braku tarcia. Nie zmienia to jednak faktu, że grawitacja jest tu czynnikiem naczelnym
w opisie wielkości badanej.
Konkludując należy mieć na względzie, że w badanej, realnej sytuacji idealizacyjna
postać modelu człowieka ekonomicznego jest wstępem do rozważań konkretyzacyjnych. To,
co określa się mianem krytyki człowieka ekonomicznego jest de facto drogą do włączenia
czynników ubocznych. Tak, więc nie sam model jest błędny, lecz błędne jest jego
pojmowanie w warunkach konkretyzacji. Bez przejścia konkretyzacyjnego jest on mało
użyteczny, gdyż nie zawiera czynników, które mają znaczenie w danym przypadku.
3. Interes własny u Smitha, a współczesne wątki heterodoksyjne
Pojęcie interesu własnego wywodzi się już od Milla, ale obecnie kojarzone jest głównie
z rozważaniami Smitha, czy współcześnie Beckera. W niniejszym artykule podkreślana jest
relacja między interesem własny, a interesem społecznym w kontekście „niewidzialnej ręki”.
Stąd w rozważaniu poddane będę idee Smitha, które zwykło się powszechnie spłaszczać,
chociaż w badaniach nad myślą ekonomiczna podkreśla się zdecydowanie szerszy kontekst
jego analiz nad naturą człowieka (por. Sedláček 2012). Po pierwsze, należy mieć na
względzie, że Smith w znacznym stopniu zajmował się moralną naturą ludzką. W swoim
dziele pod tytułem „Teoria uczuć moralnych” wprowadził pojęcie „sympatii” dla wyrażenia
ludzkiej empatii oraz współodczuwania. Budowany tu model ludzki nie jest, zatem
bezemocjonalnym homo oeconomicusem, lecz istotą humanistyczną. Nie należy się temu
dziwić, gdyż Smith, uważany za ojca ekonomii, odebrał wykształcenie zarówno filozoficzne
(filozofia moralna), jak i prawnicze (Lüchinger 2007). Trudo, zatem uważać, że nie dostrzegał
lub bagatelizował szeroki wachlarz ludzkich emocji, uczuć i wyznawanych wartości. Wprost
odwrotnie należy sądzić na podstawie lektury teorii uczuć moralnych, że Smith czynił
głęboką refleksje nad naturą ludzką, posługując się przy tym myśleniem salutogenetycznym.
Podejście salutogentyczne oznacza w tym przypadku poszukiwanie wzniosłych moralnie
wartości, zawartych w ludzkiej naturze, co właśnie przejawia się stworzonym przez niego
pojęciu „sympatii”.
W kontekście salutogenetycznym inne brzmienie przyjmuje słynny cytat Smitha na
temat interesu własnego. Smith (2012a, 20-21) pisze: „Nie od przychylności rzeźnika,
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piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes.
Zwracamy się nie do ich humanitarności, lecz do egoizmu i nie mówimy im o naszych
własnych potrzebach, lecz o ich korzyściach”. Smith literalnie posługuje się tu pojęciem
„dbałości o własny interes” oraz kategorią „egoizmu”. Jednocześnie podkreśla również fakt,
że konsument nie tyle mówi producentowi o własnych potrzebach, co o korzyściach, jakie
producent może odnieść. To wskazuje właśnie na wątki salutogenetyczne w myśleniu Smitha,
który myśli w kategoriach nie tyle roszczeniowych, co empatycznych. Zgłaszający popyt,
chcąc zaspokoić własne potrzeby, de facto działa w kategoriach oferowania korzyści. Jest to
myślenie diametralnie inne, gdyż ideą działania jest dostarczanie w pierwszej kolejności
korzyści. Nie jest to również działanie zwodzicielskie u Smitha, gdyż inaczej nie
prowadziłoby to prawdziwej korzyści. Przyglądając się sytuacji z drugiej strony rynku,
a zatem od strony podaży, należy mniemać, że myślenie, salutogenetyczne wskazuje na to, że
producent również myśli w kategoriach dostarczania korzyści. Skoro obie strony myślą w tej
samej kategorii, to własny interes lub egoizm wynika z wglądu w korzyść innych.
Jest to myślenie całkowicie odmienne niż to, którym posługują się współcześni
ekonomiści behawioralny, tacy jak na przykład George A. Akerlof i Robert J. Shiller (2017).
Stawiana przez nich teza głosi, że system rynkowy sprzyja pojawianiu się praktyk
manipulacji, które mają prowadzić do polepszenia korzyści własnej cudzym kosztem. Jest to,
zatem całkowicie inaczej rozumiany własny interes, niż widział go Smith, który nie
wprowadzał do swojego myślenia egoizmu rozumianego, jako niepohamowana i niemoralna
chciwość. Należy tu szczególnie zwrócić uwagę na kontekst badaczy oraz to jak budowana
jest narracja naukowa u Smitha, a jak u współczesnych ekonomistów – szczególnie z zakresu
instytucjonalizmu i behawiorystki. Smith de facto przejawia skłonności do myślenia
abstrakcyjnego, aczkolwiek nad materiałem empirycznym. Jego metoda badawcza jest
w rzeczywistości idealizacją opartą na właściwej mu perspektywie ontologicznej, którą
zbudował w teorii uczyć moralnych, a zatem oparł na warstwie aksjomatycznej. Z kolei
współcześni behawioryści starają się abstrahować od metazałożeń, badając tylko i wyłącznie
reakcje ludzkie na bodźce. Z kolei instytucjonaliści przyjmują konkretne metazałożenia, lecz
wsparli się w tej kwestii na założeniach behawioralnych względem natury człowieka (por.
Williamson 1998). W obu przypadkach inaczej rozumiany jest człowiek. Smith traktuje go
salutogenetycznie, nadając mu wyższe wartości moralne. Idealizuje go, więc w kierunku
klasycznej triady wartości: prawdy, dobra i piękna. Dlatego interes własny i egoizm jest
u niego zaletą, gdyż nie przejawia się w zachowaniach dla Smitha niemoralnych. Z kolei
heterodoksja ekonomiczna rozumie człowieka, jako istotę skłonną do oportunizmu
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i manipulacji w celu przejęcia cudzej nadwyżki ekonomicznej. W takim przypadku
rozumienie interes własny i egoizm jest kategorią niepohamowanej chciwości. Jest to
chciwość ekspansywna, brutalna i łupieżcza, a zatem taka, która ingeruje w cudzą korzyść,
w celu jej przejęcia.
4. Zakończenie
Podsumowując prowadzone tu rozważania należy zwrócić uwagę na dwa istotne dla
ogólnego rozumienia ekonomii aspekty. Po pierwsze, nie można traktować ani modelu
człowieka ekonomicznego, ani pojęcia niewidzialnej ręki, ani osiągnięć współczesnej
heterodoksji ekonomicznej niezależnie od siebie. Takie traktowanie ekonomii jest z góry
skazane na jej trywializację i nietrafność osądów nad jej rozwojem. Człowiek ekonomiczny
nie jest modelem błędnym, lecz wskazuje na perspektywę ontologiczną, w jakiej prowadzone
są idealizacyjne rozważania. Z kolei niewidzialna ręka na poziomie idealizacji przekształca
interes własny w interes społeczny, lecz przy zachowaniu pewnych metazałożeń. Założenia te
leżą w warstwie aksjologicznej człowieka. To właśnie one czynią, że człowiek interes własny
upatruje w korzyści innych, a nie w przejmowaniu jej. Nie ma tu, więc manipulacji, ani
łupieżczości. W takich warunkach mechanika niewidzialnej ręki jest właściwą. Jest to jednak
idealizacja, a nie konkretyzacja badanej wielkości. Współczesna heterodoksja ekonomiczna
nie może, zatem sfalsyfikować mechaniki niewidzialnej ręki poprzez badania behawioralne.
Może za to wykazać, że empirycznie warstwa aksjologiczna w realnych sytuacjach, a zatem
w warunkach konkretyzacji, może interes własny utożsamiać z niepohamowaną chciwością.
Może również wykazać odwrotnie, że w konkretnych sytuacjach warstwa aksjologiczna
będzie prowadziła do rozumienia interesu własnego w korzyści innych. W takim przypadku
„niewidzialna ręka” przeniesie kategorię interesu własnego, na kategorię interesu
społecznego.
Po drugie, rozumienie problemu warstwy aksjologicznej wpływa na stawianie
problemów badawczych. Zubożenie warstwy aksjologicznej będzie prowadziło do badań
mechanistycznych lub statystycznych. Będą to, zatem badania deskryptywne istotne dla
danego paradygmatu miejsca i czasu. Stawianie problemów z odwołaniem się do warstwy
aksjologicznej będzie prowadzić do dualizmu badawczego. Będą to badania zarówno
racjonalistyczne, jak i idealistyczne. Realistyczność przejawiać się będzie w odpowiednim
oglądzie realnego świata. Idealistyczność będzie natomiast przedstawiać stany idealne,
w których rozwiązania są optymalne – oczywiście z punktu widzenia danej perspektywy
ontologicznej. To z kolei otwiera drogę do konstruktywizmu cywilizacyjnego i wpływu myśli
naukowej na rzeczywistość społeczno-ekonomiczną oraz dążenia do stanów preferowanych.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia stylu kierowania i omówienia koncepcji Fiedlera, Herseya
i Blancharda, Vrooma i Yettonaoraz wykazanie różnic między nimi. Koncepcje koncentrują się na odmiennych
czynnikach sytuacyjnych, które wywierają wpływ na stosowanie danego stylu kierowania. Implikacją koncepcji
Fiedlera jest postulat dotyczący dopasowania stylu lidera i sytuacji kierowania, jako warunku osiągnięcia
wysokiej efektywności. W przeciwieństwie do Fiedlera, Hersey i Blanchard definiują pracownika, jako czynnik
krytyczny w procesie kierowania, uważając, że warunkiem efektywności organizacji jest dopasowanie stylu
kierowania do zmiennej dojrzałości pracowników. Vroom i Yetton reprezentują jeszcze inny punkt widzenia
i kładą nacisk na dogłębną analizę sytuacji oraz zdefiniowanie zakresu uczestnictwa pracowników w procesie
decyzyjnym, które pozwalają wybrać kierownikowi najlepszy styl kierowania. Artykuł akcentuje również słabe
strony omawianych koncepcji.
Słowa kluczowe: styl kierowania, efektywność organizacji, czynniki sytuacyjne, kierownik, podwładny

Effective management of personnel - selected concepts
Summary
This paper presents the concept of management style and discusses the concepts of Fiedler, Hersey and
Blanchard, Vroom and Yetton and to show the differences between them. That concepts focus on different
situational factors that influence the application of a given management style. The implication of Fiedler's
concept is a postulate on matching the leader's style and leadership situation as a condition for achieving high
efficiency. In contrast to Fiedler, Hersey and Blanchard define an employee as a critical factor in the
management process, considering that the condition of organizational efficiency is to match the management
style to the variable maturity of employees. Vroom and Yetton represent yet another point of view and put
emphasis on an in-depth analysis of the situation and defining the scope of employee participation in the
decision-making process that allows the manager to choose the best management style. The article also
highlights the weaknesses of the presented concepts
Keywords: management style, organizational efficiency, situational factors, manager, subordinate

1. Wstęp
Ludzie w najistotniejszy sposób wpływają na sposób działania i tym samym na sukces
lub porażkę organizacji. Postrzeganie rangi m.in. zaangażowania, poziomu motywacji,
wyznawanych wartości, indywidualnej innowacyjności, relacji społecznych w miejscu pracy,
ale również kultury organizacyjnej przeszło dogłębną metamorfozę, zmieniając to, co było
wcześniej „miękkie” w „twardy” i fundamentalny czynnik osiągnięcia przewagi
konkurencyjnej. Wielu współczesnych managerów szuka odpowiedzi na pytanie: jak
kształtować postawy, zachowania czy mentalność pracowników, aby zrealizować cele firmy?
Amerykański psycholog, Edgar Schein (1988) podkreśla, że tak jak faraon budujący
piramidy, jak i współczesny koncern produkujący komputery stają przed tożsamymi
problemami: jak organizować pracę, jak kierować pracownikami, jak ich szkolić, nagradzać
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i karać, aby wydajność pracy załogi, jakość jej pracy oraz morale wzrastały. Otaczające nas
organizacje różnią się między sobą pod wieloma względami. Jednak mają one wspólny
element. Jest nim swoisty cel, który starają się osiągnąć. Na ich czele stoją wreszcie
kierownicy, dyrektorzy, managerowie, którzy odpowiedzialni są za realizację celów i bez nich
większość organizacji nie mogłaby istnieć (zob. Stoner J. i in. 1992, s. 22). To właśnie kadra
managerska ma za zadanie efektywnie kierować podległymi pracownikami.
Poniższy artykuł przybliża pojęcie stylu kierowania oraz podejmuje próbę omówienia
wybranych koncepcji kierowania personelem, uwzględniających czynniki sytuacyjne, które
wywierają wpływ na stosowanie danego stylu kierowania w celu efektywnego kierowania
organizacją. Koncepcje te należy również spostrzegać poprzez pryzmat samodoskonalenia
indywidualnych postaw i zachowań kadry kierowniczej.
2. Koncepcje stylów kierowania
Kierowanie jest to praca z ludźmi, układ, w którym ludzie za pomocą metod ustalonych
przez kierownika realizują cele. Menedżerowie kształtują ludzi, ukierunkowują ich, inspirują
do działania, aby osiągnąć zamierzony cel w przybliżonym czasie i budżecie, jaki sobie ustalą
(zob. Penc J. 2007, s. 115). Amerykańska badaczka M. P. Follett jako pierwsza określa
kierowanie jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Kierowanie to
także proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy ludzi
w organizacji oraz wykorzystanie wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych
celów. Mimo, iż zarządzający różnią się talentami i umiejętnościami to stosowany przez nich
sam proces kierowania charakteryzuje się tymi samymi elementami (zob. Stoner J. i in. 1992
s. 23), które przedstawione zostały poniżej:
1. Planowanie - kierownicy planują działanie najczęściej oparte na jakimś sposobie,
logice, a nie na przeczuciu;
2. Organizowanie - poprzez integrację zasobów ludzkich i materialnych poszukiwana
jest optymalna kombinacja zasobów w celu realizacji celów. Im wyższy stopień
koordynacji, tym oczekiwane są lepsze wyniki;
3. Przewodzenie – stosowane przez kierowników działania mające na celu jak najlepsze
wykonywanie

zadań

przez

podwładnych.

Powinny

one

umożliwiać

pełne

wykorzystanie możliwości pracowników.
4. Kontrolowanie - sprawdzanie przez kadrę czy organizacja zmierza do wyznaczonych
celów, a w razie identyfikacji odchyleń podjęcie działań naprawczych.
Managerowie powinni podejmować działania w celu optymalnego wykorzystanie
zasobów organizacji i tym samym osiągnięcia optymalnych efektów (zob. Penc J. 2007
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str.146). Griffin R.W. uważa, że dobry kierownik musi mieć opanowane dziesięć
podstawowych ról managerskich, które obrazuje poniższa tabela (zob. Gitling 2013, s. 150):
Tabela. 1. Dziesięć podstawowych ról managerskich
KATEGORIA
ROLA
PRZYKŁADY
Interpersonalna

Informacyjna

Decyzyjna

reprezentant

osobista obecność w otwarciu nowej firmy

przywódca

motywowanie podwładnych do podwyższenia wydajności

łącznik

zarządzanie zespołami podczas pacy nad wspólnym projektem

obserwator

monitorowanie raportów branżowych firmy

propagator

inicjuje nowości w organizacji

rzecznik

informuje wszystkich w organizacji o planach rozwoju

przedsiębiorca

tworzenie „nowych pomysłów innowacyjnych”

dysponent zasobów

decydowanie o sferze budżetowej organizacji

negocjator

negocjowanie porozumienia ze związkiem zawodowym oraz
dostawcami

przeciwdziałający

rozstrzyganie konfliktów pracowników

zakłóceniom
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zob. Griffin R.W. 1996, s. 53

Zdaniem J. Penc styl kierowania to „względnie trwały i powtarzalny sposób
oddziaływania przełożonego na podwładnych dla pobudzenia i koordynacji ich działalności
zespołowej zmierzające do realizacji celów stojących przed organizacją” (Penc J. 1997,
s.427).
Manager wybiera styl kierowania w zależności od wielu okoliczności. Zazwyczaj o jego
wyborze decyduje charakter kierowników i podwładnych oraz sytuacja w jakiej znajduje się
organizacja (zob. Penc J. 2007, s.139). Analizując, badania naukowe nad stylami kierowania
można wyodrębnić wiele koncepcji dotyczących postępowań managerów. M. Jasińska
podkreśla, że wyróżnić można trzy podstawowe style - autokratyczny, demokratyczny
i liberalny, które różnią się m. in. sposobem rozwiązywania problemów oraz stopniem udziału
podwładnych w podejmowaniu decyzji (zob. Jasińska M. 2009, s.73).
Najczęściej jednak wymieniana jest typologia stylów kierowania opracowana w 1961 r.
przez Rensisa Linkerta (zob. Gitling M. 2013, s. 182). Wyróżnia ona cztery podstawowe style
kierowania.

Należą

do

nich

styl

autorytarno-despotyczny,

autorytarno-życzliwy,

konsultatywny oraz styl demokratyczny. W pierwszym kierownik uważa, że pracownicy nie
lubią pracować i aby ich praca przynosiła oczekiwane efekty należy ich ściśle kontrolować.
Ogranicza on, zatem komunikację z nimi do wydawania poleceń dotyczących tego, co ma
zostać zrobione i oczekuje natychmiastowej realizacji. Styl autorytarno-życzliwy nazywany
również paternalistycznym charakteryzuje się tym, że kierownik również nie ma wysokiego
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mniemania o podwładnych, nie jest zainteresowany współpracą z nimi, czy partnerstwem
i wydaje polecenia kierując się tylko i wyłącznie własnymi poglądami, jednak forma, w jakiej
to robi sprawia wrażenie, że interesują go sprawy pracowników. Jest to swoista gra, w której
pracownicy są omamiani, a kierownik przybiera postawę „ojcowsko-matczyną”. W trzecim
stylu typologii, kierownik uważa większość założeń teorii Y za słuszne, choć część z nich
odrzuca. Jest on zainteresowany punktem widzenia pracowników dotyczącym sposobu
rozwiązania danego problemu. Prowadzi konsultacje, analizuje argumenty swoich
pracowników i bierze je pod uwagę w trakcie procesu decyzyjnego. Ostatni wymieniany to
styl demokratyczny. Kierownik wierzy głęboko w założenia teorii Y. Chce, by cała grupa
była zintegrowana w procesie podejmowania decyzji, uważając, że jest to najlepszy sposób na
to, aby pracownicy akceptowali, podporządkowali się i byli oddani celom firmy.
4. Koncepcja Fiedlera
Model sytuacyjny opracowany przez Fidlera dotyczący grup zadaniowych i kierowania
nadal wywołuje kontrowersje. Zmarły w 2017 r. psycholog, założył, że styl współdziałania
przywódcy z podwładnymi oraz sytuacja, która determinuje również stopień sprawowania
władzy i wywierania wpływu przez niego, przekłada się na efektywność pracy. Badacz
twierdził, że styl kierowania jest niezmienny i tym samym, aby osiągnąć efektywność należy
dopasować sytuację do kierownika albo kierownika do sytuacji (zob. Stoner J. i in.1992,
s. 394).
W ramach koncepcji Fiedler stworzył miarę podstawowego nastawienia - LPC (Least
Preferrend Co-worker). Lider reasumuje współpracę ze wszystkimi swoimi podwładnymi
i wybiera pracownika, z który najgorzej mu się pracowało. Następnie ta osoba jest przez
niego oceniana w 18 dwubiegunowych wymiarach, (solidny - niesolidny, nudny –
interesujący, wrogi – wspierający itd.) przy pomocy wielostopniowej skali. Wysoki wynik
LPC (w większości pozytywne oceny) określany jest, jako nastawienie lidera na relacje
międzyludzkie, a niski LPC (w większości oceny negatywne), jako orientację zadaniową
(zob. Tokarski S. 2001, s. 57).
Koncepcja wskazuje także, w jakich sytuacjach bardziej efektywni są liderzy
charakteryzujący się niskim, względnie wysokim LPC. Wykorzystywanymi w tym celu
determinantami są: relacje przywódcy z członkami grupy, stopień standaryzacji zadań oraz
władza lidera umożliwiająca mu na karanie i nagradzanie poszczególnych pracowników.
W przypadku korzystnych warunków, czyli dobrych relacji, możliwości wymierzania
kar i nagradzania (wysoka pozycja lidera) oraz zadań o jasnym celu i nielicznych
możliwościach jego realizacji najbardziej efektywny będzie lider z niskim LPC. Gdy warunki
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są umiarkowanie korzystne najlepiej będzie się sprawdzał lider zorientowany na relacje
międzyludzkie, a w warunkach niekorzystnych najefektywniejszym będzie lider zorientowany
na zadania (zob. Kożusznik B. 2011, s. 126-127).
Fiedler tłumaczy wyciągnięte wnioski w następujący sposób: w korzystnych warunkach
kierownik może skupić się stricte na wypełnieniu zadania. W niekorzystnych warunkach
kierownik jest zmuszony w pierwszej kolejności uporządkować sytuację. W warunkach
umiarkowanie korzystnych sytuacja z perspektywy lidera jest ambiwalentna, a przez
współpracowników spostrzegana jest ona, jako niepewna. W takiej konstelacji działania
kierownika ukierunkowanego na grupę przyczyniają się do redukcji niepewności i motywują
współpracowników do wywiązania się z powierzonego zadania (zob. Steinmann H.,
Schreyögg G. 2001, s. 452-453). Część badań empirycznych potwierdziła powyższe
zależności między stylem kierowania, zaistniałą sytuacją a efektami pracy grupy (zob. Krüger
W. 1994, s. 286).
Reasumując, najistotniejszą implikacją koncepcji Fiedlera jest postulat dotyczący
dopasowania stylu lidera i sytuacji kierowania, jako warunku osiągnięcia wysokiej
efektywności. Silną strona koncepcji jest położenie nacisku na składowe sytuacji – lidera,
grupę współpracowników i zadanie. Pozwala to na ich diagnozę oraz wyciągnięcie wniosków
dotyczących elastyczności względnie nieelastyczności zachowań lidera. Za słabą stronę
koncepcji należy uznać m.in. nadanie małej rangi cechą członków grupy, czy niedostatecznie
zdefiniowane pojęcia miary LPC. Trudno jest się również zgodzić z założeniem, że styl lidera
w żaden sposób nie oddziałuje na sytuację. Niektórzy badacze podkreślają również, że
empiryczne testy koncepcji, przeprowadzone na szeroką skalę, nie pozwalają zaakceptować
podstawowych tez Fiedlera (zob. Schriesheim C.A., Kerr S. 1977, s. 9; Schreyögg G. 1977,
s. 109-144).
5. Koncepcja Herseya i Blancharda
W przeciwieństwie do Fiedlera, Hersey i Blanchard w swojej koncepcji sytuacyjnego
przywództwa, bazującej na 3-D modelu Reddina, definiują pracownika, jako czynnik
krytyczny w procesie kierowania. Opracowali oni koncepcję ewolucyjnego rozwoju w toku
kierowania (zob. Hersey P., Blanchard K.H. 1969, s. 6-34). Określana jest ona również
mianem modelu dojrzałości pracowników (zob. Makin P. i in. 2000, s. 173).
W ramach analizy efektywności, badacze odrzucili dogmat o istnieniu idealnego stylu
kierowania. Uwzględniając dwa wymiary – orientację na pracowników lub na zadania –
zdefiniowali cztery style kierowania, które stoją do wyboru w zależności od różnej dojrzałości
pracowników (zob. rysunek 1). Zatem sytuacja, determinująca wybór odpowiedniego stylu
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kierowania, opisana została za pomocą zmiennej – dojrzałość kierowanych pracowników. Nie
chodzi tu oczywiście o dojrzałość wiekową (zob. Stoner J. i in. 1992 s. 398), tylko
o dojrzałość funkcjonalną (np. kompetencje, doświadczenie) oraz psychologiczną (np. poziom
motywacji, gotowość ponoszenia odpowiedzialności).

Rys. 1. Model dojrzałości pracowników. Źródło: Opracowanie własne na podstawie zob. Hersey P., Blanchard
K.H. 1988, s. 171; Schein E. 1988

Styl dyrektywny charakteryzuje się wysoką orientacją na zadania oraz niską orientacją
na ludzi. Wyraża się szczegółowym określaniem przez kierownika celów działania oraz
przydziałem konkretnych zadań podwładnym. Dyskutowana koncepcja zakłada, że będzie on
najefektywniejszy w przypadku grupy pracowników (GP1) o bardzo niskiej dojrzałości (brak
kompetencji i motywacji do pracy). Styl integrujący cechuje wysoka orientacja na zadania
oraz na ludzi. Kierownik dopuszcza wymianę argumentów z podwładnymi, jednak
pozostawia sobie pełną decyzyjność. Styl ten preferowany jest w stosunku do grupy
pracowników (GP2) o niskiej dojrzałości (motywacja do pracy, ale niskie kompetencje). Styl
partycypacyjny to niskie ukierunkowanie na zadania oraz wysoka orientacja na ludzi.
Kierownik dba o dobre relacje z podwładnymi oraz umożliwia im udział we
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współdecydowaniu.

Powyższy

styl

dedykowany

jest

grupie

pracowników

(GP3)

o stosunkowo wysokiej dojrzałości (kompetencje, jednak brak motywacji do pracy).
W ramach stylu delegującego, oznaczającego niską orientacje, tak na ludzi, jak i zadania,
kierownik pozostawia w gestii pracowników decyzje dotyczące sposobu oraz środków
niezbędnych do realizacji zadania. Podwładni, zatem samodzielnie podejmują decyzje
w różnych kwestiach (zob. Heyde A. i in. 2009, s. 46). Styl delegujący jest najbardziej
efektywny w stosunku do grupy pracowników (GP4) o wysokiej dojrzałości (kompetencje
oraz motywacja do pracy).
Poziom dojrzałości zmienia się wraz ze wzrostem kompetencji i rozwojem
indywidualnym

pracownika.

Oznacza

to,

że

istnieje

konieczność

elastycznego

dopasowywania stylu kierowania do aktualnej dojrzałości podwładnych (zob. Pocztowski A.
2003, s. 224).
W literaturze przedmiotu koncepcja Herseya i Blancharda oceniana jest pozytywnie. Jej
silną stroną jest zogniskowanie się na personelu. Niestety ta koncentracja jest równocześnie
także słabością koncepcji, gdyż pomija ona dalsze czynniki sytuacyjne zarządzania. Część
badaczy podkreśla kolejne słabości dyskutowanej koncepcji (zob. Graeff C.L. 1983, s. 285291; Staehle W.H. 1994, s. 847). Poddaje się pod wątpliwość, czy ograniczenie się tylko do
orientacji na zadania, ludzi i form mieszanych pozwala rzeczywiście opisać prawdziwe
wymiary zachowań liderów. Pomijane jest również oddziaływanie pracowników na
zarządzających. Najsłabszym punktem koncepcji wydaje się jednak całkowity brak narzędzia,
umożliwiającego pomiar dojrzałości pracowników (zob. Kożusznik B. 2011, s. 137).
6. Koncepcja Vrooma i Yettona
Punktem wyjścia koncepcji analizy sytuacyjnej były badania, na podstawie, których
można było wnioskować, że niektórzy pracownicy wykonując pewien rodzaj zadań preferują
autokratę, jako kierownika. Powyższa koncepcja kładzie nacisk na dogłębną analizę sytuacji,
oraz ustalenie zakresu uczestnictwa pracowników w procesie decyzyjnym. Konkretna
sytuacja determinuje wybór stylu kierowania względnie metody pozwalającej rozwiązać
problem. Badacze akcentują, że kierownik nie ogranicza się tylko do podejmowania decyzji,
lecz również kształtuje, normalizuje oraz wybiera stopień partycypacji procesu podejmowania
decyzji (zob. Vroom V.H., Yetton P.W. 1973, s. 5). Autorzy koncepcji założyli również, że
liderzy posiadają umiejętność szerokiej zmiany zachowań od autokratycznych do
partycypacyjnych (zob. Kożusznik B. 2011, s. 130).
Victor Vroom i Paul Yetton zaproponowali cztery podstawowe style kierowania:
A – autokratyczny, C - konsultacyjny, G – grupowy i D – delegujący, które są stopniowane
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(cyfry rzymskie) ze względu na udziału pracowników w procesie decyzyjnym (zob. Vroom
V.H., Yetton P.W. 1973, s. 14). Takie podejście pozwala na zdefiniowanie następujących
stylów kierowania: AI, AII, CI, CII, GI, GII, DI.
Kierownik stosujący styl AI, bazując wyłącznie na dostępnych w danej chwili
informacjach, w pełni samodzielnie rozwiązuje problem i podejmuje decyzję a następnie
udziela wskazówek wykonawcom. Styl AII charakteryzuje się tym, że kierownik uzupełnia
stojące mu do dyspozycji informacje o te, które posiadają pracownicy, a następnie
samodzielnie podejmuje decyzję. Styl CI odznacza się tym, że kierownik zanim podejmie
samodzielnie decyzję, informuje indywidualnie pracowników o problemie oraz prosi ich
o wskazówki i pomysły. Kolejny styl, CII charakteryzuje to, że kierownik dzieli się
problemem z pracownikami, traktując ich, jako grupę. Pyta o ich sugestie i zanim podejmie
samodzielnie decyzję konsultuje ją z nimi. Następny, styl GI zakłada, że kierownik analizuje
problem z pracownikiem i wspólnie wypracowują najkorzystniejsze rozwiązanie. Styl GII
przypisuje kierownikowi zupełnie inna rolę. Przedstawia on grupie pracowników problem,
a grupa wypracowuje rozwiązanie. Kierownik przyjmuje rolę moderatora, nie wpływa na
decyzje grupy i implementuje rozwiązanie przez nią akceptowane. Styl DI dotyczy
problemów

indywidualnych

i

polega

na

delegowaniu

przez

kierownika

zadania

pracownikowi, który zostaje wyposażony przez niego w informacje i staje się odpowiedzialny
za znalezienie rozwiązania problemu (zob. Vroom V.H., Yetton P.W. 1973, s. 13).
Przed podjęciem decyzji o wyborze stylu kierowania, lider diagnozuje sytuację,
odpowiadając na poniższe pytania (zob. Jago A.G. 1995, szp. 1063), które odgrywają rolę
filtrów:
A. Czy istnieją wymogi jakościowe, które sprawiają, że istnieje jedno najlepsze
rozwiązanie w porównaniu z innymi?
B. Czy dysponuję dostateczną ilością informacji i mogę znaleźć jakościowo prawidłową
decyzję?
C. Czy problem można nazwać ustrukturyzowanym?
D. Czy ważna jest akceptacja decyzji przez podwładnych dla efektywnej jej
implementacji?
E. Czy moi podwładni zaakceptują decyzję, którą podejmę samodzielnie?
F. Czy podwładni zgadzają się z celami organizacji, które powinny być osiągnięte za
pomocą rozwiązania tego problemu?
G. Czy jest możliwe, że dojdzie do konfliktu pomiędzy podwładnymi dotyczącego
preferowanego rozwiązania problemu?
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Jakość oraz akceptacja decyzji przez podwładnych tworzą podstawę powyższych pytań.
Lider posiłkując się tzw. drzewem decyzyjnym ma za zadanie zidentyfikować sytuację
poprzez stawianie pytań. Możliwe odpowiedzi brzmią: tak lub nie. Takie postępowanie ma
umożliwić identyfikację najlepszego w danej sytuacji stylu kierowania. Jest to możliwe dzięki
eliminacji nielogicznych wariantów (zob. Steinmann H., Schreyögg G. 2001, s. 457-458).
Koncepcja Vrooma i Yettona przyczynia się do lepszego zrozumienia procesu
przewodzenia w organizacji. Oferuje ona mechanizm szczegółowej analizy sytuacji, jednak
zarzuca

się

jej

mechanistyczne

podejście.

Koncepcja

nie

dopuszcza

również

niejednoznaczności sytuacji decyzyjnych, co w połączeniu z oferowaną metodologią
(odpowiedzi tak – nie) może skutkować nieprawidłowym określeniem sytuacji (zob. Sydow
J., 1981 s. 1-17). Zastosowanie praktyczne nastręcza trudności. Proponuje się wykorzystanie
specjalistycznych programów komputerowych, które mogą wspomóc kierowników w ocenie
sytuacja oraz stopnia współdecydowania pracowników w rozwiązywaniu problemów (zob.
Griffin R.W. 1996, s. 513.) Niezależnie od słabości koncepcji, wzbogaca ona teorię
przewodzenia.
7. Podsumowanie
Omówione koncepcje w istotny sposób przyczyniają się do wyjaśnienia fenomenu
przywództwa w organizacji. Wszystkie podkreślają rangę czynników sytuacyjnych, a różnice
między nimi dotyczą stylów kierowania, kryteriów efektywności i składników sytuacji. Nadal
jednak niektóre kwestie pozostają otwarte. Obecnie dyskutowane są koncepcje związane m.in.
np. z etyczną stroną zarządzania. Inne podkreślają znaczenie czynników kulturowych.
Dynamiczne zmiany gospodarcze wymuszają poszukiwania nowych koncepcji przywództwa.
W literaturze odnajdujemy nurty, które określane są, jako przywództwo charyzmatyczne czy
transformacyjne. Niezależnie od obranej drogi, cel tych poszukiwań jest nadal ten sam, a jest
nim efektywne zarządzanie organizacją.
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Streszczenie
Celem poniższego artykułu jest ukazanie mobbingu, jako czynnika obniżającego efektywność organizacji.
Opracowanie jest próbą przybliżenia istoty, mechanizmów, aspektów prawnych i skutków mobbingu, tak
z perspektywy pracownika, jak i całej organizacji. Artykuł identyfikuje zjawisko mobbingu, jako współczesną
patologię świata pracy i ukazuje rangę kadry zarządzającej w przeciwdziałaniu powstawania tej dysfunkcji i jej
zwalczaniu. Ukazane są również instrumenty i działania leżące w gestii managerów, tak na płaszczyźnie
indywidualnej, społecznej, jak i organizacyjnej, które mają bezpośredni wpływ na przeciwdziałanie mobbingowi
i tym samym na wzrost efektywności organizacji, która odgrywa istotną rolę w osiągnięciu zamierzonych celów
przez przedsiębiorstwo.
Słowa kluczowe: mobbing, przemoc psychiczna, kadra zarządzająca, miejsce pracy, efektywność organizacji

Mobbing as a factorthatreduces the organization'seffectiveness
Summary
This article presents mobbing as a factor that reduces the organization's effectiveness. The paper is an attempt to
bring the essence, mechanisms, legal aspects and effects of mobbing to the perspective of the employee and the
whole organization. The article identifies the casus of mobbing as a modern pathology of the world of work and
shows the rank of the management in preventing this dysfunction and combating it. Also shown are instruments
and activities that are the responsibility of managers, both at the individual, social and organizational level,
which have a direct impact on counteracting mobbing and thus increase the efficiency of the organization, which
plays an important role in achieving the intended purposes by the company.
Keywords: mobbing, psychological violence, management, workplace, organizational efficiency

1. Wstęp
Ranga pracowników we współczesnych organizacjach wzrasta. Coraz częściej
przypisywany jest im strategiczny charakter. Wiedza pracowników, ich zaangażowanie,
umiejętności i wartości decydują coraz częściej o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa i tym
samym personel awansował do grona najistotniejszych czynników konkurencyjności. To
pracownicy mają wpływ na pozytywne zmiany w organizacji a inwestycje w zasoby ludzkie
w najbardziej efektywny sposób wpływają na rozwój firmy. Pomimo tej wiedzy oraz
pozytywnych doświadczeń związanych z dobrym zarządzaniem zasobami ludzkimi
wpływającym na podnoszenie efektywności organizacji, świat pracy i praktyka biznesowa nie
jest wolna od dysfunkcji. Do grona współczesnych patologii świata pracy obniżających
efektywność organizacji zaliczany jest mobbing. Jego skala wzrasta a skutki są brzemienne.
Nie pozwala on m.in. na realizację wyznaczonych celów, wpływa na wzrost absencji
chorobowej, zaburza relacje interpersonalne i generuje koszty finansowe.
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Poniższy artykułu podejmuje próbę opisania istoty mobbingu oraz ukazania jego
aspektów prawnych. W opracowaniu przedyskutowane zostaną czynniki indywidualne,
organizacyjne i społeczne sprzyjające powstawaniu zjawiska. Ukazane zostaną skutki
mobbingu, tak z perspektywy pracownika, jak i całej organizacji, które w negatywny sposób
wpływają na jej efektywność. Przedstawiona zostanie również rola kadry zarządzającej
w przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska mobbingu.
2. Mobbing – podstawy teoretyczne i prawne
Faktyczne ustalenie początku zjawiska nazywanego obecnie w praktyce zarządzania
personelem, jako mobbing jest niezmiernie trudne. Już w społecznościach pierwotnych
dochodziło do różnych prześladowań jednostek (zob. Hans-Jürgen K. 2007, s. 10). Trudno
wyznaczyć granicę czasu pomiędzy tym, kiedy mobbing w środowisku pracy zaczął być
uznawaną dysfunkcją w organizacji a tym, kiedy narodziły się jego mechanizmy.
Termin mobbing wywodzi się od angielskiego określenia mob, którego tłumaczenie nie
jest jednoznaczne. Jako rzeczownik tłumaczy się go najczęściej, jako tłum, zbiorowisko, ale
także, jako ogromne stado. Pejoratywnie tłumaczy się go również, jako motłoch i hałastrę.
W języku kryminalnym oznacza zorganizowaną grupę przestępczą, ale też mafię.
W potocznym języku brytyjskim używane jest również w znaczeniu grupy. Jako czasownik to
mob oznacza dosłownie otaczać tłumem, ale również „molestować, szykanować, napadać,
atakować” (zob. Hans-Jürgen K. 2007, s. 10). Określenie mobbing używane jest
w Niemczech, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Kanadzie oraz Polsce, natomiast w Wielkiej
Brytanii, Irlandii i Australii przyjął się termin bullying, zaś w Stanach Zjednoczonych do
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku pojęcie określano mianem harassement (zob.
Pospiszyl I. 2009, s. 279-280).
Ostrowska M. podkreśla, że termin mobbing użyto po raz pierwszy w celu
zobrazowania zachowania zwierząt należących do jednego stada, które osaczały najsłabsze
zwierze w stadzie (zob. Ostrowska M. 2014, s. 102). Lorenz K. w 1958 roku zaadaptował
słowo mobbing opisując nim agresję grupy małych zwierząt wobec jednego dużego
konkurenta (zob. Karney J.E. 2007, s. 408-409). Czternaście lat później Leymann H. użył
powyższego pojęcia opisując zjawisko agresji w grupach dziecięcych (zob. Pospiszyl I. 2009,
s. 279). Ten sam badacz wprowadził pojęcie mobbingu do psychologii pracy, definiując je
jako długotrwałe oraz stosowane systematycznie, psychiczne nękanie pracownika w miejscu
pracy (zob. Dąbrowska-Kaczorek M. i in. 2004, s. 3). Książka pod tytułem The Harassed
Worked, wydana w 1976 r. była pierwszą publikacją naukową badającą typowe przypadki
mobbingu (zob. Chinowska K. 2002, s. 10).
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W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji mobbingu, w których różnie
rozkładane są akcenty. Leymann, przytaczany już powyżej, podkreślał, że „mobbing jest to
nieetyczne, wrogie systematyczne, powtarzające się zachowanie wobec współpracowników”
(zob. Karney J.E. 2007, s. 409) oraz, że „działania te zdarzają się często, co najmniej raz
w tygodniu i przez co najmniej pół roku” (zob. Kędziora K. i in. 2008, s. 197).
Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje mobbing jako „obraźliwe zachowanie przez
mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie
pracowników […], którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia” jednostki lub grupy
pracowników (zob. Pospiszyl I. 2009,s. 279). Bechowska-Gebhardt A. i Stalewski T, polscy
badacze w obszarze zarządzania personelem, rozumieją mobbing jako „nieetyczne
i irracjonalne z punktu widzenia celów organizacji działanie, polegające na długotrwałym,
powtarzającym się i bezpodstawnym dręczeniu pracownika przez przełożonych lub
współpracowników. Jest to poddanie ofiary przemocy ekonomicznej, psychicznej i społecznej
w celu zastraszenia, upokorzenia i ograniczenia jej zdolności obrony, jest to zjawisko
odczuwane subiektywnie, ale dające się intersubiektywnie potwierdzić, jest to wielofazowy
proces, w którym mobber stosuje metody manipulacji od najbardziej subtelnych
i niezauważalnych przez ofiarę do najbardziej drastycznych” (Kozak S. 2009, s. 173).
Polskie prawo uzupełniono o bezpośrednią definicję instytucji mobbingu dopiero na
początku XXI wieku. Po podpisaniu w 2003 r.Traktatu Akcesyjnego, ustawodawca polski
stanął przed zadaniem dostosowania prawa pracy do wymogów, jakie stawiała Unia
Europejska, tak też 14 listopada 2003 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Kodeks
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw35. Nowelizacja weszła w życie z dniem
1 stycznia 2004 r. wraz z dodanym art. 943, który nie tylko podaje definicję mobbingu, ale
również nanosi na pracodawcę bezpośredni obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz
określa roszczenia zadośćuczynienia, jakich ofiara mobbingu może dochodzić od swojego
oprawcy. Warto zaznaczyć, że wprowadzony ustawą przepis art. 943 nie uległ zmianie do dnia
dzisiejszego.
Zgodnie z § 2 powołanego artykułu, aby działanie lub zachowanie w miejscu pracy
mogło zostać uznane za mobbing muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:
 musi dotyczyć pracownika lub być skierowane przeciwko niemu,
 musi wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
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Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, dalej: kodeks pracy
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 musi powodować lub mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie
go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników,
 nękanie lub zastraszanie musi być uporczywe,
 nękanie lub zastraszanie musi być długotrwałe.
Warto podkreślić, że z uwagi na wielowątkowość znamion mobbingu, definicja
kodeksowa nie pozwala na jednoznaczne określenie tego, co należy traktować za mobbing.
Ustawodawca nie definiuje jak należy interpretować cechy uporczywości i długotrwałości,
gdyż są to zwroty ocenne, nieokreślone, a przy tym zaczerpnięte z nauk pozaprawnych (zob.
Kędziora K. i in. 2008, s. 193). Elementy uporczywości i długotrwałości w definicji,
oznaczają, że za mobbing nie mogą zostać uznane zachowania jednorazowe, bez względu na
to, czy pozostałe przesłanki kodeksowe zostały spełnione (zob. Kędziora K. i in. 2008, s.
194). Podkreśla się również, że „kodeks pracy nie określa wyraźnie okresu, którego
upłynięcie automatycznie pozwalałoby zakwalifikować dane zachowanie jako mobbing.
W literaturze przedmiotu często pojawia się okres 6 miesięcy, choć tak naprawdę każdy
przypadek należy […] rozpatrywać indywidualnie, zwracając szczególną uwagę na skutki,
jakie przyniosło stosowanie wobec pracownika zabronionych prawem czynności” (Kędziora
K. i in. 2008, s. 194-195).
Mimo, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi do kodeksu pracy został dodany
stosunkowo późno, nie sposób nie zauważyć, że już wcześniej prawo polskie pośrednio
chroniło przed nim pracownika. Obowiązek poszanowania i ochrony godności człowieka
przez władze publiczne został wprowadzony wraz z wejściem w życie 17 października 1997
r. ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja36. Zasada przyrodzonej godności stanowi
art. 30 Konstytucji. Tą normę konstytucyjną rozwinięto w art. 111 kodeksu pracy, według
którego pracodawca ma obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste pracownika oraz
w art. 15, zgodnie, z którym pracownik ma prawo do świadczenia pracy w warunkach
bezpiecznych i higienicznych (zob. Żołyński J. 2018, s. 71).
Mobbing niewątpliwie narusza prawo do godności oraz dobra osobiste pracownika,
w związku z czym odpowiedzialność za ten czyn przewidziana jest w Kodeksie Karnym
i Kodeksie Cywilnym (zob. Ostrowska M. 2014, s. 103). Zgodnie z treścią art. 242 kodeksu
pracy pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej
(zob. Dąbrowska-Kaczorek M. i in. 2004, s. 3). Nie jest jednak łatwe udowodnienie mobbingu
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m. in. ze względu na fakt, iż ofiary często ukrywają się ze swoim problemem. Mobbing ma
również odmienne podłoża i przybiera zróżnicowane formy.
3. Rodzaje i przyczyny mobbingu
W literaturze przedmiotu odnaleźć można kilka typologii mobbingu. Najczęściej
stosowany jest podział ze względu na osobę mobbera, gdzie wyróżnić można następujące
rodzaje mobbingu:
Tabela 1. Typologia mobbingu
MOBBING
MOBBER
POCHYŁY

Przełożony

OFIARA

PRZYCZYNY

Podwładny

Recesja gospodarcza;
Sytuacja na rynku pracy – rynek
pracodawcy;
Wysokie bezrobocie.

POZIOMY

Pracownik (-cy)

Pracownik

Odmienność: kobieta w gronie mężczyzn,
mężczyzna wśród kobiet, odrębność
rasowa, religijna, społeczna lub
homoseksualizm;
Zazdrość o coś, czego mobber nie ma:
młodość, wykształcenie, uroda,
bogactwo.

PIONOWY

Podwładny

Przełożony

Menadżer nie posiada umiejętności
zarządzania zasobami ludzkimi,
podwładni usiłują go kompromitować,
np. by zająć jego miejsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zob. Hans-Jürgen K. 2007, s. 11-12 oraz zob. Kędziora K. i in. 2008,
s. 187-189

Mobbing, jako zjawisko wielowątkowe, jest niewątpliwie trudny do zidentyfikowania i
często mylony ze złymi warunkami pracy. Na podstawie badań wykrystalizowały się dwie
główne kategorie przyczyn mobbingu, które się wzajemnie przenikają:
Tabela 2. Przyczyny mobbingu
INDYWIDUALNE
Związane z cechami indywidualnymi – zarówno sprawców, jak i ofiar
SPOŁECZNE

- Zła organizacja instytucji
- Brak umiejętności w zarządzaniu instytucją
- Promowanie rywalizacji opartej na niejasnych zasadach lub na
uproszczonych ocenach efektów
- Wykorzystywanie problemów na rynku pracy – bezrobocia,
potrzeby zmiany kwalifikacji itp.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zob. Pospiszyl I. 2009, s. 279-286
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Wielu badaczy przedmiotu uważa, iż z przyczyn społecznych należy wyodrębnić
czynniki

organizacyjne, które niewątpliwie

nie

ustępują przyczynom

społecznym

i indywidualnym mobbingu (zob. Kozak S. 2009, s. 177).
Do czynników indywidualnych można zaliczyć m.in. wiek, płeć, wykształcenie, stan
cywilny, cechy osobowości, odmienność zachowania, staż pracy, doświadczenie, pozycję
zawodową (zob. Kozak S. 2009, s. 177). Prawidłowe wychwycenie podłoża indywidualnego
daje możliwość określenia profilu osobowości zarówno mobbera, jak i pokrzywdzonego.
Ofiarą mobbingu może stać się każdy – brak jest uniwersalnego modelu (zob. Hans-Jürgen K.
2007, s. 19). Dotychczasowe badania etiologiczne mobbingu w Polsce wskazują, że osobami
prześladowanymi są często osoby młode (przed 40 rokiem życia), częściej kobiety,
szczególnie te żyjące samotnie lub rozwiedzione, niewykształcone, osoby o niskiej
samoocenie, sumienne i uległe. Natomiast mobberami są najczęściej młodzi, agresywni,
zawistni, zazdrośni i impulsywni mężczyźni, wobec których w przeszłości stosowano
przemoc, często po przebytej chorobie umysłowej (zob. Kozak S. 2009, s. 177).
Do przyczyn organizacyjnych sprzyjających powstawaniu mobbingu należy zaliczyć
takie czynniki jak nieodpowiednia technika kierowania, brak umiejętności zarządzania
zasobami ludzkimi, niewłaściwa organizacja pracy, zła kultura organizacyjna oraz stresujące
środowisko pracy (zob. Kozak S. 2009, s. 177). W dalszej kolejności wymienia się brak
zakresu obowiązków pracowniczych, silnie zhierarchizowanie struktury organizacyjne,
nierówny dostęp do przywilejów, czy też promowanie rywalizacji opartej na niejasnych
zasadach, czyli tzw. „wyścig szczurów” (zob. Pospiszyl I. 2009, s. 286).
Natomiast do grona czynników społecznych zaliczyć należy np. poziom przestępczości
pracowników danego regionu, zmiany ekonomiczne, szybko występujące zmiany społeczne
i wzrost liczby imigrantów (zob. Kozak S. 2009, s. 177-178), oraz wykorzystywanie
problemów na rynku pracy, bezrobocie i potrzebę zmiany kwalifikacji (zob. Pospiszyl
I. 2009, s. 286).
Psychologowie pracy po wnikliwej analizie stworzyli model przebiegu procesu
mobbowania, którego poszczególne fazy przedstawione zostały poniżej.
Niezależnie od przyczyn oraz formy, mobbing wywołuje negatywne skutki, które wpływają
na obniżenie efektywności i tym samym utrudniają lub wręcz uniemożliwiają osiągnięcie
zamierzonych celów organizacji.
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Faza 1
Konflikt nie jest rozwiązany konstruktywnie

Faza 2
Systematyczne dopuszczenie się terroru psychologicznego

Faza 3
Reakcja kierownictwa

Faza 4
Wykluczenie ofiary ze społeczności zakładu pracy

Wykres 1. Model mobbingu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie zob. Hans-Jürgen K. 2007, s. 21

4. Skutki mobbingu w organizacjach
Mobbing wpływa destruktywnie na aktywność organizacji, a jego skutki dotykają nie
tylko ofiary – powodując „spustoszenie na zdrowiu psychicznym i fizycznym”, ale również
środowiska oraz samego przedsiębiorstwa – tworząc w miejscu pracy „klimat sprzyjający
naruszaniu dóbr moralnych” (Sommer H. i in. 2016, s. 143).
Z punktu widzenia jednostki przyjmuje się, że wystarczy nawet kilka lat pracy
w destrukcyjnych warunkach, aby pracownik stał się niezdolny do pracy, nie tylko w danej
instytucji, ale nawet w danym zawodzie (zob. Kozak S. 2009, s. 187). Do najczęstszych
konsekwencji mobbingu można zaliczyć dezorientację psychosomatyczną oraz skutki
psychiczne, w tym:
 objawy somatyczne, tj. ból głowy, brzucha, bezsenność, brak lub nadmierny apetyt,
uzależnienie od używek takich jak alkohol lub narkotyki, wyczerpanie emocjonalne oraz
błędy, najczęściej nieświadome i niecelowe (zob. Ostrowska M. 2014, s. 106-107),
 apatia, problemy z koncentracją (zob. Erenkfeit K. i in. 2011, s. 87),
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 zmniejszenie efektywności pracy, spadek zaangażowania i jakości pracy, a nawet jej
utrata (zob. Miedzik M. 2010, s. 41-42) oraz
 problemy z pamięcią, trudności w wypowiadaniu się (zob. Kowal J. i in. 2011,
s. 234).
Następstwem mobbingu może być również poczucie wstydu, bezsilności, osamotnienia
oraz braku poczucia bezpieczeństwa przez ofiarę, a także pogorszenie relacji rodzinnych,
nawet rozpad związku (zob. Miedzik M. 2010, s. 41). Członkowie rodziny stają się wówczas
współuczestnikami procesu mobbowania – zjawisko podwójnego mobbingu (zob. Kozak S.
2009, s. 187).
Skutki mobbingu mogą przyczynić się również do powstania długotrwałej choroby, np.
nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego, depresja, zaburzenia lękowe (fobia),
zaburzenia nerwicowe, zaburzenia będące reakcją na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne.
Warto wskazać, że każda z wymienionych chorób wpisana jest do Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 37.
Do społecznych konsekwencji mobbingu zaliczyć należy koszty leczenia ofiary (zob.
Kowal J. i in. 2011, s. 234), a także „koszty rehabilitacji i świadczeń związanych z przejściem
na rentę lub wcześniejszą emeryturę” (Matuszyński W. 2004 38) ofiary mobbingu.
Z perspektywy organizacji konsekwencje mobbingu są równie brzemienne a ich
precyzyjne wyliczenie nastręcza duże trudności. Do najważniejszych z nich zalicza się:
- dużą fluktuację pracowników i związane z tym koszty dotyczące przyuczenia do
zawodu i adaptacji nowego pracownika,
- niższą wydajność pracy w zakładzie, brak inicjatywy i zaangażowania ze strony
pracowników,
- wypalenie zawodowe (zob. Pospiszyl I. 2009, s. 291).
Badacze obszaru wskazują również, że w wyniku mobbingu przedsiębiorstwo może
stracić wypracowaną latami reputację, co może skutkować utratą dotychczasowych klientów
i trudnościami w pozyskaniu nowych (zob. Kucharska A. 2012, s. 20). Dodatkowymi
konsekwencjami są dalsze straty finansowe, wynikające z konieczności wypłaty
odszkodowań i zadośćuczynienia (zob. Nerka A. 2013, s. 293). Podkreśla się również, że
nieumiejętność eliminacji mobbingu w organizacji wiąże się często z powtarzającą się
kilkudniową absencją chorobową pracowników, typową dla osób poddawanych presji
37
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Międzynarodowy system diagnozy nozologicznej opracowany przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO), przetłumaczona na język polski przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
(umowa nr TR/10/017-019). Dostęp z dnia 14.01.2019 r.: www.csioz.gov.pl
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i nękaniu psychicznemu. Dalsze skutki to wzrost współczynnika fluktuacji i konieczność
ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z derekrutacją, rekrutacją oraz adaptacją
i szkoleniami nowych pracowników. Mobbing obniża efektywność organizacji, również dla
tego, że jest często przyczyną błędów, zaniedbań oraz wypadków przy pracy z udziałem osób
mobbowanych, które utraciły motywację i zostały wykluczone z zespołu (zob. Matuszyński
W. 2004 39).
Kluczową rolę w niedopuszczaniu do powstawania zjawiska mobbingu lub
w przypadku jego zaistnienia w jego zwalczaniu odgrywa kadra managerska. Dobra
atmosfera w pracy, współpraca, szacunek do pracowników są czynnikami, które m.in.
wpływają na indywidualna motywację i zaangażowanie personelu i tym samym pozwalają
efektywnie zarządzać całością organizacji.
5. Kadra zarządzająca a mobbing
Ochrona pracownika przed prześladowaniami jest naturalnym i jednocześnie
podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Warto podkreślić, że polskie prawo pracy zawiera
wcześniej opisane semiimperatywne

40

normy, których celem jest ochrona praw

pracowników, którzy z tytułu mobbingu mogą dochodzić roszczeń na drodze sądowej zgodnie
z art. 242 kodeksu pracy. Normy prawa pracy nie mają jednak zastosowania w przypadku
mobbingu poziomego i zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowy
agencyjne, gdzie zastosowanie ma kodeks cywilny.
Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik zgodnie z art. 244-258
kodeksu pracy, ma prawo zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek o wszczęcie
postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą, która ma na celu polubowne
rozwiązanie sporu o roszczenie pracownika. Termin na złożenie wniosku o wszczęcie
postępowania przez komisję jest taki sam, jak na odwołanie się do sądu pracy, przy czym
złożenie wniosku o wszczęcie postępowania przez komisję pojednawczą przerywa bieg
terminu do złożenia odwołania do sądu. W sprawach dotyczących stosunku pracy, tj.
rozwiązania go, wygaśnięcia lub nawiązania, komisja winna w terminie 14 dni od złożenia
wniosku przez pracownika zakończyć postępowanie w drodze ugody, zaś w sprawach
o innym charakterze – w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Pracownik nie ma jednak
obowiązku zgłoszenia tego żądania pracodawcy, ma z mocy prawa możliwość
bezpośredniego złożenia pozwu do sądu pracy na zasadach ogólnych, określonych przepisem
39
40

Dostęp z dnia 18.01.2019 r.: www.mobbing.most.org.pl/publikacja_3.htm
Semiimperatywny charakter norm prawa pracy oznacza, że przeważająca większość jego norm ma
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art. 459-477

7

kodeksu postępowania cywilnego. Warto zaznaczyć, że pracownik nie ponosi

opłat sądowych w sprawach dotyczących swoich roszczeń ze stosunku pracy, jednak za
wyjątkiem kosztów sądowych w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynikających z art.
263 kodeksu pracy i 463 kodeksu postępowania cywilnego(zob. Dąbrowska-Kaczorek M. i in.
2004, s. 125-130).
Opracowanie

programu

działań

antymobbingowych,

podnoszenie

kwalifikacji

w zakresie kierowania konfliktami etycznymi oraz promowanie etycznego zachowania należy
do zadań kadry zarządzającej. Program powinien uwzględniać charakter organizacji, a jego
wykonanie może zostać zlecone pracownikom HR lub PR (zob. Matuszyński W. 200441).
Hans-Jürgen K. podkreśla, że styl kierowania odzwierciedla stosunki panujące między
przełożonym a pracownikiem oraz, że poszczególne style kierowania niosą ze sobą
zróżnicowane ryzyko mobbingu. Poniższa tabela zestawia cechy stylu autorytarnego
i kooperatywnego ukazując różnice w stosunkach przełożony/podwładny oraz obrazuje
poziom ryzyka wystąpienia mobbingu.
Tabela 3. Style kierowania
STYL
PRZEŁOŻONY
AUTORYTARNY

- podejmuje decyzje

PODWŁADNI

STOSUNEK

- mają bezbłędnie

- przełożony odnosi

bez udziału

wykonywać

się do podwładnych

współpracowników

polecenia

z zauważalnym

przełożonego

dystansem

- ma ogromną
wiedzę

- są ciągle
kontrolowani
Wysokie ryzyko wystąpienia mobbingu w organizacji.

KOOPERATYWNY

- realizowanie celów

- partycypacja w

- przełożony traktuje

przedsiębiorstwa

procesie

podwładnych jako

przy jednoczesnym

kształtowania norm

współpracowników i

zapewnieniu

i wartości, możliwa

partnerów

pracownikom

dzięki posiadanym

zadowolenia z

przez pracowników

pracy

zasobom (np.
wiedza,
doświadczenie)
Niskie ryzyko wystąpienia mobbingu w organizacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zob. Hans-Jürgen K. 2007, s. 47

Przeciwdziałanie, względnie zwalczanie mobbingu nie może się ograniczyć do wyboru
stylu kierowania, który podkreśla rangę człowieka w organizacji i bazuje na zasadach
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humanizmu. Problematykę należy traktować szerzej i podejmować odpowiednie działania tak
na płaszczyźnie indywidualnej, społecznej, jak i organizacyjnej. Płaszczyzny te, jak
i działania wykazują tendencje do wzajemnego przenikania.
Płaszczyzna indywidualna w wypadku zaistnienia mobbingu polega przede wszystkim
na pracy z ofiarą. Kadra zarządzająca powinna m.in. zadbać o zapewnienie poszkodowanemu
pracownikowi profesjonalnej opieki lekarza, psychologa lub prawnika. W razie potrzeby
należy również umożliwić i wspierać proces przekwalifikowania ofiary mobbingu. Klarowny
zakres kompetencji poszczególnych pracowników wspiera proces przeciwdziałania zjawisku.
Płaszczyzna społeczna zawiera relacje w zespole, wdrażanie zasad konstruktywnej
współpracy, optymalizowanie komunikacji, oraz odpowiednie kształtowania wartości
organizacji. Kadra zarządzająca powinna m.in. ustalić reguły zachowań fair play między
pracownikami. Określić sposób podejmowania decyzji oraz przepływu informacji, który musi
być

jasny

dla

wszystkich

uczestników.

Niezbędne

jest

również

wprowadzenie

konstruktywnych sposobów zarządzania konfliktami. Zarządzający powinni także unikać
wdrażania systemu represji oraz zadbać o zdefiniowanie przejrzystego systemu zależności.
Płaszczyzna organizacyjna obejmuje kulturę organizacyjną, która powinna być tak
modelowana, aby przeciwdziałała pojawieniu się zjawiska mobbingu. Realizując ten cel kadra
zarządzająca powinna m.in. umożliwić pracownikom udział w wykładach, warsztatach czy
szkoleniach dotyczących zjawiska. Proponuje się także wprowadzenie w organizacji
stanowiska np. pełnomocnika ds. etyki, jako istotnego elementu mechanizmów ochronnych.
Kadra powinna również opracować i rozpowszechnić w organizacji kodeks etyczny
precyzujący wartości organizacyjne i zasady etyczne. W przypadku wystąpienia jednak
mobbingu konieczne jest udzielenie niezbędnego wsparcia ofierze.
5. Podsumowanie
Mobbing należy do jednych z najgroźniejszych patologii świata pracy. Zaburza
funkcjonowanie poszczególnych pracowników, wykluczając ich często z zawodu oraz
niszcząc ich relacje rodzinne. Wpływa on również na całokształt organizacji obniżając
efektywność jej działania i uniemożliwia osiągnięcie celów. Poznanie jego istoty,
mechanizmów i skutków jest niezbędne, aby wdrażać praktyki zarządcze, które zapobiegają
i zwalczają tą dysfunkcję organizacyjną. W procesie przeciwdziałania mobbingowi
zasadniczą rolę odgrywa kadra zarządzająca, która kształtuje działania i dobre praktyki tak na
płaszczyźnie indywidualnej, społecznej, jak i organizacyjnej. Ich wiedza odnośnie
mechanizmów powstawania i zwalczania zjawiska powinna być pełna, gdyż to managerowie
odpowiedzialni są za efektywność kierowanych przez nich organizacji. Jest to również ważne
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jeszcze z innego powodu. Z praktyki wynika, że mobbing staje się również instrumentem
walki z pracodawcą/przełożonym. W tym przypadku pracownicy obarczając pracodawcę
wyimaginowanymi zarzutami mobbingu, próbując tym samym ukryć własną niekompetencji
i popełniane błędy. Wiedza i odpowiednie mechanizmy ochronne wdrożone w organizacji
mogą być również bardzo pomocne w takich sytuacjach.
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Zarządzanie ryzykiem w organizacjach trzeciego sektora na przykładzie
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Streszczenie
Organizacje trzeciego sektora istnieją po to, aby realizować cele społeczne i poszukiwać rozwiązań problemów
w kwestiach zaniedbywanych przez instytucje rządowe czy sektor prywatny. Organizacje te funkcjonują często
w warunkach wysokiej niepewności. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak
rozumiane jest pojęcie ryzyka w organizacjach trzeciego sektora oraz w jaki sposób przebiega w nich proces
zarządzania ryzykiem. W badaniu zastosowana została jakościowa metoda studium przypadku, a przedmiotem
badań jest stowarzyszenie Akcja Miasto. Na podstawie wyników badań zidentyfikowane zostały problemy
związane z zarządzaniem ryzykiem w stowarzyszeniu, spośród których do najważniejszych należą: brak
strategii, nieregularne zaangażowanie członków, brak jednoznacznej osoby lidera oraz nieefektywna
komunikacja wewnętrzna. Najważniejszym czynnikiem warunkującym powodzenie wdrożenia zarządzania
ryzykiem w stowarzyszeniu jest wprowadzenie efektywniejszego zarządzania zasobami ludzkimi oraz
rozwinięcia wrażliwej na ryzyko kultury organizacyjnej.
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, trzeci sektor, badania jakościowe

Risk management in third sector organizations - based on the example
of the association Akcja Miasto from Wroclaw
Summary
Third sector organizations operate in order to achieve social goals and solve problems neglected by private and
public institutions. They often act in conditions of high environmental uncertainty. The aim of this paper is
answering the question about how risk is perceived by these organizations and how they manage risk in their
operations. The qualitative approach was used in this research, with the case study of the association Akcja
Miasto. Among identified problematic issues in managing risk, the most important were the following: the lack
of a strategic plan, irregular engagement of members, the lack of a strong leadership, and ineffective internal
communication. The most important success factors were identified as developing effective human resources
management, as well as risk-sensitive organizational culture.
Keywords: risk management, third sector, qualitative research

1. Wstęp
Tematem artykułu jest proces zarządzania ryzykiem w organizacjach trzeciego sektora.
Cel działalności organizacji non-profit jest odmienny od celów stawianych przez
przedsiębiorstwa komercyjne, których przetrwanie uzależnione jest od zdolności ciągłego
generowania zysku. Organizacje trzeciego sektora istnieją po to, aby realizować cele
społeczne i poszukiwać rozwiązań problemów w kwestiach zaniedbywanych przez instytucje
rządowe czy sektor prywatny. Członkowie takich organizacji często pracują na zasadzie
wolontariatu, nawet przypadku, gdy zajmują najwyższe pozycje kierownicze. Problemem,
z którym boryka się większość organizacji non-profit, jest nadmiar pracy w stosunku do
posiadanych zasobów, pośród których najważniejsi są ludzie i zasoby materialne. Wobec tego
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w

wielu

przypadkach

zarządzanie

takimi

organizacjami

odbywa

się

w sposób

niesformalizowany, brakuje wypracowanych strategii i długookresowego planowania działań,
a zasoby potrzebne do realizacji zadań oraz obowiązki członków organizacji dzielone są
ad hoc zgodnie z bieżącymi potrzebami. Z powyższych względów, interesujące jest
zagadnienie radzenia sobie z niepewnością i zarządzanie ryzykiem w tych organizacjach.
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Meinhard (2009), zarządzanie ryzykiem jest
metodycznym

procesem,

umożliwiającym

zbadanie

i

poprawę

funkcjonalności

poszczególnych działań prowadzonych w obrębie organizacji. Dzieje się to poprzez
identyfikację i ocenę szans oraz zagrożeń w realizacji misji, a następnie wdrożenie rozwiązań
mających na celu zapobieżenie stratom lub wykorzystanie szans. Celem niniejszego artykułu
jest, zatem próba odpowiedzi na pytanie, jak rozumiane jest pojęcie ryzyka w organizacjach
trzeciego sektora oraz w jaki sposób przebiega w nich proces zarządzania ryzykiem. Postaram
się tego dokonać poprzez prześledzenie procesu zarządzania ryzykiem w stowarzyszeniu
Akcja Miasto.
Pierwsza definicja ryzyka mówiła, że „jest to zobiektywizowana niepewność
wystąpienia niepożądanego zdarzenia” (Willet1901: 24). Do dziś powstała mnogość definicji
tego zagadnienia, wskazujących na różnorodne jego aspekty. Przykłady odmiennego
rozumienia ryzyka podane są w Tab. 1.
Tabela 1. Wybrane definicje ryzyka (opracowanie własne)
Źródło

Definicja ryzyka

Porter (1985)

Funkcja niedopracowanej strategii, która nie sprawdza
się w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego
scenariusza wydarzeń

Chapman (1997)

Zdarzenie lub zbiór okoliczności, które mogą wpłynąć
na osiągnięcie celów projektu

Virine (2010)

Obarczone

w

pewnym

stopniu

niepewnością

wydarzenie bądź sytuacja, która – jeśli wystąpi – może
mieć negatywny lub pozytywny wpływ na cele
projektu
Zawiła-Niedźwiecki (2013)

Niedostateczna skuteczność działania z perspektywy
celu organizacji

Jak zauważa Jarosław Domański (2014) badania dotyczące zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwach komercyjnych nie są adekwatnym źródłem wiedzy na temat tego,
w jaki sposób proces ten powinien przebiegać w organizacjach trzeciego sektora, których
nadrzędnego celu nie stanowi generowanie zysku. Zdaniem badacza, w literaturze przedmiotu
zbyt

często

zwraca

się

uwagę

na

negatywne

aspekty

ryzyka

–

najczęściej
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w postaci zagrożeń finansowych – a niedostatecznie podkreśla się związane z nim szanse,
zwłaszcza dla organizacji pozarządowych.
W literaturze mało jest przykładów przekrojowych badań dotyczących zarządzania
ryzykiem w specyficznych warunkach trzeciego sektora (Sharp i Brock2012; Head
i Herman2002; Herman i in. 2004). W głównej mierze, badacze skupiali się na wybranych
rodzajach ryzyka w odniesieniu do różnych obszarów działania organizacji non-profit.
Najczęściej spotykanymi publikacjami są te dotyczące zarządzenia ryzykiem finansowym
(np. Duncan 2008; Young 2007), współpracy z innymi organizacjami (Sollis 1995; Martinez
2003) czy też reputacji (Clary 1997).W Polsce praca Domańskiego (2014) dotycząca
zarządzania ryzykiem w organizacjach non-profit jest pionierska – żaden inny znany mi
badacz nie podjął dotychczas tego tematu w sposób przekrojowy.
2. Metody
W badaniu wykorzystałam jakościową metodę studium przypadku. Metoda ta opiera się
o empiryczne wnioskowanie na temat zjawiska pozostającego w swoim naturalnym
kontekście (Yin 2009). Zdaniem Kostery (2011) zastosowanie tej metody pozwala badaczowi
na dogłębniejsze poznanie problemu, niż miałoby to miejsce przy użyciu metod ilościowych.
Badania przeprowadziłam w maju 2016 r. Materiał empiryczny do moich badań został
zebrany za pomocą pogłębionych wywiadów indywidualnych, obserwacji oraz na podstawie
materiałów dostępnych na wybranych stronach internetowych. W Tab. 2 przedstawiona
została charakterystyka rozmówców.
Za przypadek do badań wybrałam stowarzyszenie Akcja Miasto. Jest to organizacja
non-profit, działająca od ponad czterech lat we Wrocławiu, która ma na celu poprawę jakości
życia w mieście. Jej członkowie zajmują się głównie takimi zagadnieniami, jak edukowanie
wrocławian w temacie bezpieczeństwa oraz promowanie ruchu pieszego i rowerowego, jak
również ulepszanie przestrzeni publicznej poprzez ochronę zabytków czy obszarów
zielonych.
Tabela 2. Rozmówcy i zebrany materiał badawczy (opracowanie własne)
Kod

Płeć

rozmówcy
AM_1

kobieta

Stanowisko w

Czas trwania

Stowarzyszeniu

wywiadu (min)

liderka projektów

118

Sposób zapisu
transkrypcja,

notatki,

korespondencja
elektroniczna,
AM_2

mężczyzna

członek Zarządu

68

transkrypcja, notatki,

AM-3

mężczyzna

członek

66

transkrypcja, notatki,

Komisji

Rewizyjnej
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Transkrypcję wszystkich wywiadów wykonałam na komputerze. W programie
analitycznym „Dedoose” dokonałam kodowania i podziału cytatów na kategorie. Ostatecznie
powstało 7 kategorii głównych, do których przypisanych zostało 29 kodów. Analiza
zgromadzonego w ten sposób materiału pomogła mi w prześledzeniu procesu zarządzania
ryzykiem w badanej organizacji. Na Rys.1 została przedstawiona chmura ze stworzonymi
kodami.

Rys. 1. Chmura powstałych podczas analizy kodów –wielkość
wielkość nazwy odpowiada liczbie przypisanych danemu
kodowi cytatów (opracowanie własne)

3. Wyniki
Stowarzyszenie

definiuje

ryzyko,

jako

możliwość

utraty

cennych

zasobów

materialnych, ale i niematerialny
niematerialnych – zaufania, szacunku, zdrowia, reputacji czy też straty
czasu, niedocenienia włożonego wysiłku i efektów prowadzonych działań przez odbiorców.
AM_1: Ryzyko to są jakieś konsekwencje, po prostu, niemiłe (…). Dla organizacji, np.
reputacja, bo gdybyśmy si
sięę nie wywiązali z jednego projektu, drugiego, no to miasto nie
chciałoby z nami współpracować (...) Krytyka to jest w pewnym sensie ryzyko, bo mogą
powiedzieć "no, co wy, wy się nie znacie”.
Zauważony został jednak również pozytywny aspekt ryzyka, związany z możliwością
wykorzystania szans i dokonania potrzebnej zmiany na lepsze.
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AM_3: (…) jest to ryzyko, że nic się nie uda, będzie fiasko, ale z drugiej strony, a nuż
właśnie coś się pozytywnego zmieni.
Zdaniem rozmówców, ryzyko może również wynikać z odpowiedzialności i być
tożsame z możliwością niewywiązania się z podjętych zobowiązań przez członków
Stowarzyszenia. Wśród zidentyfikowanych ryzyk rozmówcy wskazywali na zagrożenia
związane z brakiem wypracowanej strategii w Stowarzyszeniu. W efekcie działania
prowadzone są często na zasadzie reakcji na nadarzające się szanse, nie są natomiast
wynikiem przemyślanego planu, który w długim okresie miałby prowadzić do realizacji
wyznaczonych celów.
AM_1: Wydaje mi się też, że my działamy reagując na to, co się dzieje. Okej, pojawia
się oferta jakaś i my do niej startujemy. Pojawia się jakieś szkolenie - bierzemy w nim
udział albo nie. Przez to ta działalność jest taka trochę rozproszona.
Przysparza to również trudności przy wdrażaniu nowych osób do pracy w organizacji,
ponieważ nie ma usystematyzowanego planu działania i jasnego podziału zadań. Zauważono
jednak, że angażując się w pracę w organizacji pozarządowej, wskazane jest wykazanie się
pomysłowością w realizacji zadań, gdyż właśnie oddolność podejmowanych decyzji ma
decydować o specyfice tego miejsca.
AM_2: Z drugiej strony, to jest NGO, więc ja uważam, że jeśli ktoś wchodzi do takiej
organizacji i wie, co ona mniej więcej robi, to powinien sam podjąć jakąś inicjatywę.
Również w kontekście projektów płatnych występuje problem z odpowiednim
podziałem wynagrodzenia w stosunku do ilości wykonanej pracy. Rozmówcy wskazywali na
ryzyka związane z niedostatecznym wywiązywaniem się ze swoich obowiązków przez
członków Stowarzyszenia, co skutkuje często zniechęceniem i zbytnim obarczeniem pracą
innych osób. Według rozmówców te i inne problemy mogą prowadzić do wypalenia
kluczowych pracowników. W obliczu braku wystarczającego zaangażowania innych
członków, niesatysfakcjonującego wynagrodzenia za wykonywaną pracę czy pojawienia się
chęci zrealizowania swoich wizji w ramach innych instytucji, osoby odpowiedzialne za
najważniejsze zadania mogą zrezygnować z pracy na rzecz Stowarzyszenia. Taka sytuacja
może grozić nawet rozwiązaniem organizacji.
AM_3: Największe ryzyko teraz, to że organizacja się rozpadnie (…) Ten core, te 10
osób, się wypala, nie robi nic i odchodzą 2 czy 3 osoby, które były odpowiedzialne za
bardzo ważne funkcje albo miały jakieś kluczowe kontakty.
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Rozmówcy stwierdzili, że sformalizowane procedury wdrażania i przeprowadzania
zarządzania ryzykiem w organizacji nie istnieją. Równocześnie dostrzegają związane
z tym zagrożenia, jak zbytnie obciążenie odpowiedzialnych za poszczególne zadania osób.
AM_1: Jako takiego, nie mamy zarządzania ryzykiem (dalej: ZR), ale efekty są dobre,
o ile, powiedzmy czasami trzeba było stawać na rzęsach, żeby dopilnować terminu, no
to ogólnie, to się udaje (…) ale w pewnym sensie jest to okupione jakby, stresem tych
osób, które najbardziej się angażują - emocjonalnie czy czasowo, (…) wydaje mi się, że
brakuje takiego narzędzia, które by wszystko tak spinało.
Rozmówcy wskazali na rolę, jaką zarządzenie ryzykiem może odgrywać w kontekście
ochrony organizacji przed negatywnymi skutkami popełnianych błędów. Zaznaczono, że
proces ten powinien odbywać się w sposób systematyczny. Zauważono jednak przy tym, że
zarządzanie ryzykiem odgrywa bardziej istotną rolę w przedsiębiorstwach komercyjnych,
podczas gdy w organizacji non-profit najlepiej sprawdza się działanie oparte na intuicji
i bieżącej ocenie zmiennych warunków prowadzenia projektów.
AM_2: (…) a w NGO, ja myślę, że właśnie - jest ryzyko, jest zabawa. Czyli właśnie
możemy sobie na dużo więcej pozwolić, możemy sobie tego nie strukturyzować, tylko
działać bardziej intuicyjnie i używając swojego doświadczenia, a niespisanych zasad.
Według rozmówców kompetencje i doświadczenie osób Zarządu oraz wspólna dyskusja
są znacznie bardziej wartościowe dla Stowarzyszenia, niż spisane zasady i formalne
procedury. Podkreślone jednak zostało, że ewentualna decyzja o wprowadzeniu zarządzania
ryzykiem musi wyjść od Zarządu, który wystosuje jasny komunikat do wszystkich członków
o konieczności wdrożenia tego procesu.
AM_1: (…) w pewnym sensie musi pójść trochę nacisk - "to jest ważne, musimy to
zrobić" i wydaje mi się, że właśnie Zarząd to musi pociągnąć (…) to oni muszą to
zrobić, musi to pójść z góry (…) wydaje mi się, że to jest kolejna rzecz, jak strategia musi to być zrobione.
W Stowarzyszeniu funkcjonują różne sposoby identyfikacji zagrożeń i oceny ich
znaczenia dla organizacji. Zarząd jest odpowiedzialny za analizowanie potencjalnie
ryzykownych zapisów przy podpisywaniu umów, jednak często możliwe zagrożenia
zauważane są już wcześniej, na etapie rozmów prowadzonych przy udziale ogółu
Stowarzyszenia.
4. Wnioski i dyskusja
W Stowarzyszeniu obowiązują różne definicje ryzyka. Rozmówcy uznali, że pod tym
pojęciem można rozumieć:
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• utratę cennych zasobów materialnych i niematerialnych,
• negatywne skutki podejmowanych działań,
• niepewność efektów podejmowanych działań,
• niebezpieczeństwo wynikające z zaniedbania swoich obowiązków przez członków
Stowarzyszenia.
Zwrócono jednak uwagę także na pozytywny aspekt ryzyka w postaci możliwości
wykorzystania nadarzających się szans. Takie złożone rozumienie ryzyka w organizacjach
non-profit

jest

zbieżne

z

definicją

wypracowaną

przez

Herman

i

innych

(2004:7).W Stowarzyszeniu dotychczas nie zostało wdrożone zarządzanie ryzykiem, jednak
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w funkcjonowanie organizacji. Poziom ryzyka, na które narażona była organizacja
w przeszłości został oceniony, jako niski. Podobne wnioski na temat stosunku do zarządzania
ryzykiem pośród polskich organizacji pozarządowych wyciągnął Domański (2014).
W Stowarzyszeniu Akcja Miasto wskazane zostały trzy najpoważniejsze kategorie
ryzyka (pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka lub potencjalnego wpływu
na funkcjonowanie organizacji): personelu, operacyjne oraz finansowe. Są one zbieżne
z trzema najczęściej wskazywanymi przez polskie organizacje non-profit kategoriami
(Domański, 2014). Stowarzyszenie odnosi sukcesy w realizowanych kampaniach i projektach,
jednak brak sformalizowanego procesu zarządzania ryzykiem powoduje nadmierne
obciążenie pracą poszczególne osoby przy niedostatecznym zaangażowaniu innych członków
organizacji. W sytuacjach kryzysowych, bowiem to liderzy projektów i osoby najbardziej
aktywne są odpowiedzialne za szybkie znalezienie rozwiązań pojawiających się problemów.
Przy efektywniejszej organizacji pracy w Stowarzyszeniu problemy te mogłyby być
przewidywane z wyprzedzeniem, co pozwoliłoby na opracowanie alternatywnych planów
postępowania jeszcze przed podjęciem się realizacji zadań. Takie uzasadnienie celu
wdrożenia zarządzania ryzykiem w organizacjach non-profit jest zbieżne z wynikami badań
Bertranda i Browna(2006). Również zdaniem Herman i innych (2004) zarządzanie ryzykiem
przynosi organizacjom trzeciego sektora szereg korzyści i pozwala na przeciwdziałanie
możliwym do uniknięcia stratom lub zniszczeniom, wzmacnianie szans i minimalizowanie
niepewności, ochronę najważniejszych zasobów oraz poprawę wizerunku. Zwrócono przy
tym uwagę, że zarządzanie ryzykiem w organizacjach non-profit powinno przybierać inną
formę, niż ma to miejsce w przedsiębiorstwach komercyjnych. Proces ten powinien być
minimalnie sformalizowany, pozostawiając otwartą przestrzeń na bieżącą ocenę zmiennych
warunków działania oraz intuicyjne, oparte o indywidualne doświadczenie podejmowanie
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decyzji. Również Domański(2014) twierdzi, że rozwiązania strategiczne przeznaczone dla
firm nie są odpowiednie w kontekście trzeciego sektora ze względu na częsty brak
profesjonalnego doświadczenia w zarządzaniu u kierowników organizacji pozarządowych
oraz nastawienie na realizację poza biznesowych celów.
Najważniejszym zasobem Stowarzyszenia Akcja Miasto są ludzie. Jednak równocześnie
stanowią oni największe zagrożenie dla organizacji. Także przez Herman i innych (2004)
zasoby ludzkie zostały wskazane, jako najważniejszy rodzaj ryzyka, na który narażone mogą
być organizacje pozarządowe. Zatem rozważając problemy z wdrożeniem procesu
zarządzania ryzykiem w Stowarzyszeniu na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane
z kapitałem ludzkim. Niezwykle trudno jest stworzyć i zaimplementować nowe procedury
oraz wprowadzić konsekwentną kontrolę prowadzonych działań, kiedy nie można liczyć na
ciągłość zaangażowania członków organizacji. Podobnego zdania są Bugg i Dallhoff (2006)
twierdząc, że jednym z czynników ograniczających zdolność organizacji non-profit do
wdrożenia zarządzania ryzykiem jest niewystarczająca liczba pracowników i wolontariuszy.
Ponadto członkowie organizacji napotykają na trudności dotyczące skutecznej
komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia. Dyskusje prowadzone są w głównej mierze na profilu
na Facebook’u, ale również w ramach nieoficjalnych rozmów i wymiany elektronicznej
korespondencji. W efekcie zdarzają się sytuacje, kiedy informacje nie docierają do osób
zainteresowanych tematem bądź bezpośrednio związanych z omawianym przedsięwzięciem.
Stowarzyszanie zarządzane jest demokratycznie, jednak rozmówcy wskazywali na
potrzebę większego zaangażowania ze strony Zarządu lub osoby lidera, która wyznaczałaby
wyraźny kierunek, motywowała członków i – w razie zaistnienia takiej potrzeby –
wskazywałaby na sposoby dojścia do celu. Obecnie w Stowarzyszeniu nie ma jednego
przywódcy, kilkoro osób cieszy się natomiast autorytetem wśród reszty członków
Stowarzyszenia ze względu na swoje doświadczenie w działalności w trzecim sektorze.
Dotychczas przy poszczególnych projektach i kampaniach liderzy wyznaczani byli ad hoc,
czasem nawet bez wyrażenia wyraźnej woli objęcia takiej pozycji. W innych wypadkach
osoba lidera w ogóle nie była wybierana. Taka sytuacja wprowadza wyraźny chaos
w koordynację działań.
Zidentyfikowane powyżej problemy związane z wdrożeniem zarządzania ryzykiem
w Stowarzyszeniu przedstawione zostały na Rys.2.
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Rys.2. Zidentyfikowane problemy towarzyszące wdrożeniu zarządzania ryzykiem w Stowarzyszeniu Akcja
Miasto (opracowanie własne)

Najważniejszym czynnikiem warunkującym powodzenie wdrożenia zarządzania
ryzykiem w Stowarzyszeniu jest wprowadzenie efektywniejszego zarządzania zasobami
ludzkimi. Również Lam (2014) zwraca uwagę, że właściwie wdrażane i prowadzone
zarządzanie ryzykiem opiera się o zrównoważenie procesów i ludzi. Zdaniem badacza
organizacja może przetrwać, a nawet doskonale funkcjonować w przypadku, gdy posiada
właściwych ludzi i nieodpowiednie procesy, ale nigdy na odwrót. Największym wyzwaniem
jest, zatem zapewnienie dostępności kompetentnych osób do realizacji zadań, znalezienie
sposobu na skuteczne ich motywowanie oraz stworzenie kultury wrażliwej na ryzyko
w przekroju całego Stowarzyszenia.
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Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu będzie działalność kibiców Pogoni Szczecin skupionych w Stowarzyszeniu
Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy". Środowisko kibiców generuje wiele zagrożeń, a jego charakter jest
dynamiczny i zmienny w czasie, podobnie jak rodzaje zagrożeń, które wytwarza. Ostatnie lata pokazują, że
poprzez nabranie podmiotowości kibice, jako stowarzyszenia są w stanie także pozytywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo poprzez współpracę zarówno z organami rządowymi jak i samorządowymi. Działania kibiców
w dużej mierze wychodzą poza kwestie czysto piłkarsko-stadionowe i dotyczy coraz częściej kwestii
społecznych takich jak pomoc socjalna dla najbardziej potrzebujących. Poczynania kibiców dotyczą również
pracy z trudną młodzieżą z ośrodków szkolno-wychowawczych poprzez prowadzenie edukacyjnej działalności
wraz z żołnierzami podziemia niepodległościowego. Monitorowanie i badanie środowiska kibiców piłki nożnej
jest niezbędne to zrozumienia sensu działań oraz istoty, co bezpośrednio przyczyni się na wzrost szeroko
rozumianego bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: kibice, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo społeczne, społeczeństwo obywatelskie, piłka nożna

The activity of Pogoń Szczecin fans association "Porotowcy" in the context
of broadly understood security
Summary
The subject of this article will be the activity of Pogoń Szczecin supporters gathered in the Pogoń Szczecin
Association "Portowcy". The fan community generates many threats, and its character is dynamic and
changeable over time, as well as the types of threats it generates. Recent years have shown that by fanning the
subjectivity of the fans, as associations they are also able to positively influence security through cooperation
with both government and local government authorities. Fan activities largely go beyond purely football and
stadium issues, and more and more often concern social issues such as social assistance for the most needy. The
activities of supporters also apply to working with difficult youth from educational and educational centers as
part of conducting educational activities together with soldiers of the independence underground. Monitoring
and researching the environment of football supporters is necessary to understand the meaning of actions and
beings, which will directly contribute to the increase of security in the broad sense.
Keywords: supporters, safety, social security, civil society, football

1. Wstęp
W drugiej połowie XIX wieku znany społecznik i pionier wychowania fizycznego
Henryk Jordan podróżując po Europie poznał zasady nowej gry zespołowej, jaką jest piłka
nożna. W 1890 roku przywiózł prawdopodobnie pierwszą skórzaną piłkę do gry (Kukulski
1988). Był pomysłodawcą utworzenia w Krakowie parku zabaw i gier, w którym rozegrano
jeden z pierwszych meczów piłki nożnej (Kościański 2018, Gawkowski 2017). W 1894
rozegrano we Lwowie pierwszy mecz międzymiastowy między młodzieżowymi drużynami
Krakowa i Lwowa z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” było organizacją związaną ściśle z ruchem niepodległościowo-narodowym
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(Dobrowolski 2014). Od tego czasu ewolucja piłki nożnej, a także jej popularność zaczęła
rosnąć w szybkim tempie.
Kibice lwowskiej Pogoni stworzyli tzw. „zieloną trybunę” na kasztanowych drzewach.
Drzewa te znajdowały się dookoła stadionu Pogoni Lwów, i znajdowały się na nich miejsca,
z których można było zobaczyć mecz. Sympatycy mieli tam swoje stałe miejsca, które
przechodziły nawet z ojca na syna (Beniuk 2018).
Podczas II wojny światowej na terenie okupowanej Polski stadiony zostały
zarekwirowane na potrzeby Niemców, a memoriał NSDAP był wytyczną w sprawie
zdelegalizowania wszelkich związków sportowych i gimnastycznych (Gawkowski 2017). Nie
spowodowało to zaprzestania uprawiania futbolu, a w 1943 roku rozegrano nielegalne
mistrzostwa Krakowa, w których na finale zjawiło się ok. 10 tysięcy widzów (Chemicz 1982).
Początek lat 70. XX stulecia czasem, gdy zaczęły powstawać pierwsze oficjalne
organizacje o charakterze kibicowskim np. w Gdańsku, gdzie przy klubie Lechia Gdańsk
w 1973 roku powstał nieformalny klub kibica, którego jednym z przewodniczących był były
premier Polski Donald Tusk. Kibice Lechii Gdańsk w latach 80. XX wieku byli „zbrojnym
ramieniem Solidarności”. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, podkreślał, że „patriotyczne
manifestacje i okrzyki lechistów, ośmielały i budziły do działania ludzi w całej Polsce”
(Wąsowicz 2012).
Kluby kibica tworzyła młodzież oraz klasa robotnicza, pod czujnym okiem władz
klubowych, które wspomagały takie organizacje. Celem ich funkcjonowania na początku było
zapewnienie bezpieczeństwa kibicom oraz pomoc w organizacji meczów wyjazdowych
(Goksiński 2014). Pod koniec lat 70. XX wieku istniało już ok. 30 nieformalnych klubów
kibica. W Szczecinie oficjalny Klub Kibica Pogoni Szczecin powstał w latach 80. XX wieku.
Klub wydelegował pracownika, który miał się kontaktować z kibicami, a także wydzielił
pomieszczenie w baraku przy basenie na stadionie Pogoni Szczecin.
Lata 90. XX wieku i początek XXI wieku przyniosły rozwój grup kibicowskich
zajmujących się tworzeniem opraw meczowych i organizowaniem dopingu. Te grupy same
nazywają siebie ultrasami. Podobnego stwierdzenia używa wobec nich znawca tematu
(Kowalski 2002). Drugą grupą są stadionowi chuligani, czyli tzw. official hooligans. Są to
ludzie biorący udział w bijatykach zorganizowanych na stadionie, którzy również przychodzą
na mecz w celu obejrzenia widowiska sportowego, jednak jest ono na drugim planie (Sahaj
2007).
Obecnie działalność kibiców piłki nożnej w Polsce dotyczy o wiele szerszych kwestii
aniżeli wydarzenia stadionowo-boiskowe. Kibice Pogoni Szczecin odbudowali swój klub
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razem z zawodnikami praktycznie od podstaw, zaczynając grę od najniższych rozgrywek
B-klasowych (Kawińska 2011).
W obliczu ewolucji całego środowiska kibiców, rozszerzeniu zakresu i formy działań
kibiców i grup kibicowskich, a także popularności, jaką odznacza się od dziesiątek lat
w Polsce piłka nożna, niezbędne jest badanie oraz monitorowanie tego środowiska w celu
zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko publicznego, ale również innych jego sfer np.
bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego, społecznego.
2. Metodologia
Główną metodą zastosowaną przy tworzeniu artykułu było zebranie i analiza
istniejących

opracowań

naukowych,

monografii,

a

także

artykułów

prasowych

opublikowanych w internecie. Z racji tematu, jakiego dotyka praca nie istnieją praktycznie
żadne opracowania naukowe odnoszące się stricte działalności Stowarzyszenia Kibiców
Pogoni Szczecin „Portowcy” w przeciwieństwie do ogółu środowiska kibiców piłki nożnej
w Polsce. Aby móc efektywnie zapewnić tę lukę, musiałem dokonać wywiadów z kibicami
Pogoni Szczecin, którzy udzielili mi sporo ważnych wskazówek. Środowisko kibiców
w Polsce jest bardzo nieufne, jeżeli chodzi o współpracę, a socjolodzy badający te środowisko
umieścili w swojej monografii „aneks metodologiczny” odnośnie postępowania w badaniach
z kibicami (Antonowicz, Kossakowski, Szlendak 2015).
Kolejną z form zdobywania materiałów było monitorowanie stron internetowych
związanych z kibicami Pogoni Szczecin, a także portalów społecznościowych takich jak
„Facebook”, „Youtube” czy „Twitter” za pomocą, których kibice opisują swoją działalność.
3. Działalność Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy”
Tematem pracy jest „Działalność Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy”
w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa”. Po nakreśleniu rysu historycznego we
wstępie należy wspomnieć teraz o tym, czym jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo
w najkrótszym ujęciu to stan braku zagrożenia, w którym możliwy jest rozwój oraz
doskonalenia. Jest to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek
szczególnie sobie ceni np. zdrowie, praca, uczucia, dobra materialne (Słownik AON 2008).
Bezpieczeństwo definiuje się również, jako proces zmienny w czasie i przestrzeni (Koziej
2011). Bezpieczeństwo jest na drugim miejscu w hierarchii potrzeb, jaką stworzył Maslov, od
razu za potrzebami fizjologicznymi (Stelmach 2008). Na bezpieczeństwo możemy patrzeć
przez różne pryzmaty m.in. (Bilski i Kowalczyk 2016):


podmiotowy (międzynarodowe, narodowe);
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przedmiotowy

(wewnętrzne,

zewnętrzne,

ekonomiczne,

społeczne,

militarne,

polityczne);


przestrzenny (personalne, lokalne, subregionalne, regionalne, ponadregionalne,

globalne);


czasu (stan bezpieczeństwa, proces bezpieczeństwa);



sposobu zorganizowania ( unilateralne, multilateralne).
W kontekście tematu pracy, działalność SKPS „Portowcy” ma największy wpływ na

bezpieczeństwo społeczne oraz publiczne, a patrząc przez pryzmat przestrzenny obejmuje nie
tylko region Szczecin i województwo, ale także cały kraj. Bezpieczeństwo społeczne państwa
wynika z wysokiego poziomu integracji społecznej, świadomości oraz tożsamości narodowej,
na który wpływ ma również dziedzictwo kulturowe. Bezpieczeństwo społeczne możemy
rozumieć również, jako celową działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie
kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych, mającą na celu
między innymi zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenie potrzeb wyższego
rzędu, zapewnienie ładu społecznego (Gierszewski 2013).
Bezpieczeństwo

publiczne

określa

stan

zapewniający

harmonijne

i

zgodne

z przyzwoleniem społecznym działanie instytucji rządowych, samorządowych i społecznych
oraz urządzeń publicznych, a także bezpieczeństwo mienia i ludności w wyniku postrzegania
przez obywateli porządku prawnego. Gdy zaistnieje duże zagrożenie zakłócenia
bezpieczeństwa publicznego, może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa państwowego
(Serafin 2011). Podstawową funkcją bezpieczeństwa publicznego jest zapewnienie porządku
publicznego. Porządek publiczny jest istniejący zbiór prawidłowych stosunków społecznych,
które mają chronić bezpieczeństwo, spokój i ład w miejscach ogólnodostępnych. Zasady
działania porządku publicznego regulują normy prawne oraz obowiązujące zasady współżycia
społecznego (Osierda 2014).
Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy" zostało powołane na zebraniu
założycielskim w dniu 8 marca 2007 r. by stanowić oficjalną reprezentację fanów Dumy
Pomorza. Ideą przyświecającą założeniu Stowarzyszenia "Portowcy" było wzorem innych
klubów, nadanie kibicom Pogoni podmiotowości prawnej w rozmowach z władzami klubu,
miasta, czy też potencjalnymi sponsorami. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie
pozytywnego wizerunku granatowo-bordowych fanów poprzez organizowanie opraw
meczowych, kulturalnego dopingu, czy przygotowywanie szeregu akcji promujących postawę
sympatyków morskiego klubu. Stowarzyszenie "Portowcy" jest jednym z założycieli
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Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców, w którym ma swojego przedstawiciela.
Kibice skupieni w SKPS „Portowcy” swoją działalność opierają o statut stowarzyszenia,
który widnieje na ich oficjalnej stronie http://www.portowcy.org/. Na potrzeby pracy
postanowiłem wyszczególnić te punkty, które mają pośredni bądź bezpośredni wpływ na
szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Statut SKPS „Portowcy” z dnia 08.03.2007 §7 mówi
nam o tym, że stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:
1. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków.
W celu realizacji tego punktu kibice za pomocą mediów społecznościowych wydają
oświadczenia, które dotyczą kwestii organizacyjnych, bądź też wywieszają transparenty na
płocie trybuny zwanej potocznie „młynem”, gdzie zasiadają najwięksi fanatycy.
Oświadczenia te lub transparenty wychodzą czasem poza obszar organizacyjny i dotyczą
innych spraw publicznych jak np. głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.
2. Działalność mająca na celu popularyzację sportu, turystyki rekreacji.
Jest to jeden z ważniejszych punktów dla kibiców, a także jeden z ważniejszych, które
wpływają na bezpieczeństwo publiczne. SKPS „Portowcy” jest organizatorem wycieczek
grup kibicowskich na mecze wyjazdowe Pogoni Szczecin. Gdy wyjazd kibiców jest
nieskoordynowany i nieorganizowany przez stowarzyszenie to kibice jeżdżą „własnymi
ścieżkami” i o różnych porach. W takim wypadku policja nie jest w stanie właściwie
zabezpieczyć tras przejazdu. W związku z tym dochodzi czasami do wydarzeń zwanymi
„promocjami”. Są to zorganizowane kradzieże, w sklepach i na stacjach benzynowych, które
kibice mijają po drodze. Polega to na tym, że duża grupa zamaskowanych kibiców wbiega do
sklepu i dokonuje masowej kradzieży art. spożywczych i alkoholu. Kibice organizują wyjazdy
nie tylko na mecze Pogoni Szczecin, ale także np. na Pielgrzymkę Kibiców, która odbywa się,
co roku w Częstochowie (Kawińska 2014).
3. Działalność mająca na celu popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia.
Kibice Pogoni Szczecin w ramach rządowego projektu „Kibice Razem”, który wynika
z rekomendacji Rady Europy, a także Komisji Europejskiej, organizują turnieje w piłkę nożną
dla dzieci np. z okazji dnia dziecka.
4. Działalność mająca na celu organizację ,,czasu wolnego” dzieci i młodzieży.
Na tym polu kibice Pogoni Szczecin wykazują się największą aktywnością, pomimo
tego, iż są to kwestie często niedotyczące działań związanych z piłką nożną, lecz mają
charakter społeczny (Kossakowski 2017). Do najważniejszych działań w tym punkcie
możemy zaliczyć:
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pomoc socjalną w postaci pieniędzy oraz zbiórek przedmiotów dla: kibiców w trudnej

sytuacji życiowej m.in. materialnej i zdrowotnej, kombatantów związanych z podziemiem
niepodległościowym,

dzieci

z

domów

dziecka

na

obszarze

województwa

Zachodniopomorskiego, podopiecznych szczecińskiego ośrodka dla dzieci z autyzmem;


projekty społeczne dla dzieci i młodzieży tj. krzewienie lokalnego patriotyzmu

i postaw etycznych wśród trudnej młodzieży z ośrodków wychowawczych, prelekcje
patriotyczne z kombatantami podziemia niepodległościowego na terenie Szczecina
i województwa, udział w pielgrzymkach kibicowskich w Częstochowie, sprzątanie grobów
i pomników ludzi zasłużonych dla Polski i Szczecina.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczany będzie na cele
statutowe Stowarzyszenia.
SKPS „Portowcy” prowadzi sklep internetowy „GB Styl” (Grantowo-Bordowy Styl),
w którym można kupić odzież, a także wszelkiego rodzaju gadżety związane z Pogonią
Szczecin.
Aby móc spełniać efektywnie swe statutowe cele współpraca stowarzyszenia z sektorem
społeczno-gospodarczym jest niezbędna. Peter Abrahamson stworzył tzw. trójkąt dobrobytu.
Wskazał on na 3 sfery generowania zasobów tj. państwo i jego instytucje, sektor prywatny
oraz społeczeństwo obywatelskie (Moroń 2013). SKPS „Portowcy” aktywnie współpracuje
z każdym z tych sektorów. Kibice współpracują na szczeblu rządowym z Ministerstwem
Sportu w ramach projektu „Kibice Razem”. Jeżeli chodzi o administrację samorządową to
stowarzyszenie dostaje od gminy Szczecin dotacje na finansowanie swojej działalności m.in.
na spotkania kombatantów z trudną młodzieżą. Kwestia współpracy z sektorem prywatnym to
przede wszystkim współpraca z firmami przewozowymi, firmami zajmującymi się szyciem
flag kibicowskich oraz produkcją gadżetów na potrzeby sklepu „GB Styl” oraz wszelkiego
rodzaju usługi, które pomogą wypełniać statutowe cele. Ostatnim trzecim sektorem i to
najciekawszym w kontekście bezpieczeństwa jest sektor organizacji pozarządowych. SKPS
„Portowcy” współpracuje m.in. z takimi organizacjami jak: „Młodzież Wszechpolska”,
„Obóz Narodowo Radykalny”, „Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych” czy
„Fundacja Polskich Wartości”. Współpraca ta polega przede wszystkim na organizowaniu
‘Szczecińskiego Marszu Niepodległości", na którym co roku pojawia się kilka tysięcy
uczestników. Inna forma współpracy to współudział organizowaniu lokalnych obchodów
„Grudnia 70” czy corocznego sprzątania grobów i pomników żołnierzy podziemia
niepodległościowego oraz ludzi zasłużonych dla Polski i regionu.
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4. Wnioski
W

artykule

można

zobaczyć

znaczny

deficyt

przedsięwzięć

kibicowskich

o negatywnych charakterze. Kibice dalej generują wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa i prawie
każdej jego sfery, lecz też pozytywnie wpływają na kreowanie tego bezpieczeństwa. Praca
dotyczy działań tylko i wyłącznie Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy”,
a nie nieoficjalnych grup kibicowskich skupionych wokół Pogoni Szczecin.
Społeczność kibiców na przestrzeni lat ewoluuje i dotyka, co raz to nowych zagadnień.
Jednym z nich jest instytucjonalizacja społeczności ta oficjalna (za pomocą tworzenia
stowarzyszeń oraz współpraca z innymi podmiotami) jak i ta mniej oficjalna wewnątrz
grupowa (powstanie Fan Clubów lub dzielnic). Funkcjonowanie na takich zasadach wymaga
od kibiców wiedzy nt. marketingu, prawa, zarządzania, kultury czy public relations
(Kossakowski 2017). Kwestia rozszerzenia działalności najbardziej dotknęła bezpieczeństwa
społecznego, jeżeli chodzi o kibiców Pogoni Szczecin skupionych w SKPS „Portowcy”.
Kierowana jest ona do bardzo szerokiego grona, jej wymiar ratował nie raz życie i to
dosłownie. Jako przykład możemy tutaj podać zebrane 100 tys. złotych na operację za
granicą, jaką musiał przejść kibic Pogoni „Francuz”, aby móc wygrać z rzadkim nowotworem
szczęki.
Tak funkcjonujące środowisko kibiców niweluje wiele dotychczasowych zagrożeń (np.
demolowanie pociągów czy zmniejszenie chuligaństwa na stadionach), ale też generuje nowe
(blokady marszów, zgromadzeń bądź zakłócenia porządku podczas uroczystości o charakterze
patriotycznym np. Marsz Niepodległości). Dziś zagrożenia, które kiedyś można było spotkać
na stadionie wychodzą poza stadion. Niezbędne jest monitorowanie tego środowiska, a także
pogłębianie wiedzy o jego funkcjonowaniu, zasadach w nim panujących, sojuszach
kibicowskich bądź tzw. „kosach”, aby móc efektywnie i środkami odpowiednimi do skali
zagrożenia odpowiednio szybko reagować na zaistniałe problemy. Czasami współpraca
z kibicami, może przynieść wiele korzyści, aniżeli walka z nimi, czego przykładem jest
chociażby projekt „Kibice Razem” bądź przyznawane dotacje przez instytucje państwowe.
Współpraca oraz podmiotowe traktowanie wpływa jak na razie pozytywnie na proces
„cywilizowania kibiców”, także na zapewnianie coraz to większego bezpieczeństwa ogólnego
państwa i obywateli.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi próbę wyjaśniania genezy i uwarunkowań samobójstw naśladowniczych oraz roli
środków masowego przekazu w tym procesie. Bezpośrednim celem artykułu jest wykazanie związku między
liczbą oraz charakterem komunikatów medialnych na temat śmierci z własnej ręki a dynamiką samobójstw na
terenie objętym zasięgiem tychże informacji. Takie sformułowanie celu pozwala na określenie bezpośredniego
wpływu Mass Mediów na decyzję o odebraniu sobie życia. W artykule poruszono również kwestię samobójstwa
rozszerzonego, jako specyficznej formy zamachu autodestrukcyjnego. Na podstawie analizy literatury polsko
i anglojęzycznej, autor uznał, iż istotnie środki masowego przekazu mogą wpłynąć na podjęcie decyzji
o samobójstwie, jednak konieczne jest wystąpienie dodatkowych okoliczności, np. wewnętrznego kryzysu.
Niezwykle istotny jest również sposób sformułowania informacji medialnej oraz przekazania jej odbiorcom.
W artykule przedstawiono błędy popełniane przez dziennikarzy oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia,
których wdrożenie skutkowałoby edukacją społeczeństwa w zakresie prewencji samobójstw i tym samym
mogłoby się przyczynić do ograniczenia ich liczby.
Słowa kluczowe: samobójstwo, naśladownictwo, środki masowego przekazu

Is suicide contagious? About the influence of the Mass Media on the
decision to take your own life
Summary
The articleis an attempt to explain the genesis and conditions of the suicides phenomenon and the role of mass
media in this process. The direct goal of the article is to show the relationship between the number and nature of
media statements about death on one's own hand and the dynamics of suicides in the area covered by this
information. Such formulation of the goal allows to determine the direct impact of mass media on the decision to
take one's life. The article also deals with the issue of extended suicide as a specific form of self-destructive
attack. Based on the analysis of Polish-language and English-language literature, the author decided that the
mass media could influence the decision to commit suicide, but it is necessary to have additional circumstances,
such as an internal crisis. The way media information is formulated and passed on to recipients is also extremely
important. The article presents errors made by journalists and recommendations of the World Health
Organization, the implementation of which would result in public education in the field of suicide prevention and
contribute to reducing their number.
Keywords: suicide, repetition, the mass media

1. Wstęp
Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, iż każdego roku średnio 800 000 osób
popełnia samobójstwo. Co 40 sekund dochodzi do skutecznego targnięcia się na swoje życie,
a liczba usiłowań jest znacznie większa (World Health Organization 2014).W skali światowej,
śmierć w wyniku działania autoagresywnego jest drugim co do częstości występowania
rodzajem śmierci osób w przedziale wiekowym 15-29 lat (World Health Organization 2014).
Po dziś dzień suicydolodzy zastanawiają się, kiedy po raz pierwszy człowiek postanowił
podjąć decyzję o własnoręcznym zakończeniu swojego istnienia. Biorąc pod uwagę początki
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i rozwój ludzkości, można stwierdzić, iż najprawdopodobniej nasi prehistoryczni przodkowie
zaobserwowali to zjawisko u innych gatunków zwierząt i zaczęli je celowo powtarzać. Tezę
tę potwierdza teoria naśladownictwa, zwana też uczeniem się przez obserwację. Jest ona
współcześnie podstawowym mechanizmem uczenia się dzieci oraz niektórych zwierząt.
Koncepcja Alberta Bandury głosi, iż jest to taka forma uczenia się, w której jednostka nabywa
nowe reakcje na skutek obserwacji działań innych osób oraz konsekwencji tychże zachowań
(Zimbardo i in. 2015). Słowa te potwierdza Katarzyna Adamczyk, której zdaniem „ludzie
uczą się w znacznym stopniu przez intencjonalne powtarzanie czynności zaobserwowanej
u kogoś innego”(Adamczyk 2014). Badacze, którzy zajmują się analizowaniem zachowań
autodestrukcyjnych, zwłaszcza wśród młodzieży, wskazują na występowanie tzw. epidemii
samobójstw, zwanych też samobójstwami zaraźliwymi (Anthony 1994).
2. Samobójstwo rozszerzone, jako specyficzna forma samobójstwa
Podejmując próbę wyjaśnienia „zaraźliwości” samobójstw, należy na początku dokonać
krótkiej charakterystyki specyficznego rodzaju zamachu autodestrukcyjnego, jakim są
samobójstwa rozszerzone. Cechują się one dokonaniem zamachu autodestrukcyjnego przez
dwie lub więcej osób za ich zgodą. W zależności od liczby osób, które pragną własnoręcznie
zakończyć swoje życie, wyróżnia się pakty samobójcze oraz samobójstwa masowe.


Pakt samobójczy (samobójstwo wspólne)
Najczęściej samobójstwa popełniane są samotnie, w ustronnych miejscach i w czasie,

który uniemożliwiłby osobom postronnym reakcję i ewentualne uratowanie osoby pragnącej
zakończyć swoje życie. W przypadku paktu samobójczego, z jakichś przyczyn osoby
postanawiają wspólnie popełnić samobójstwo (Gawliński 2017). Jest ono, więc wspólną
decyzją dwóch lub większej liczby osób, które w celu dokonania aktu autodestrukcyjnego
umawiają się w określonym miejscu i czasie, by razem odebrać sobie życie (Czabański 2002).
Istotną cechą paktów samobójczych jest własnoręczne odebranie sobie życia przez każdą
z osób, jednak niekoniecznie muszą one w tym celu korzystać z identycznych samobójczych
metod. Początkowo pakty samobójcze zawiązywane były przez osoby sobie bardzo bliskie,
jednak wraz z rozwojem nowych technologii, zaczęto zawiązywać pakty samobójcze
w przestrzeni internetowej. Zrezygnowano, więc z konieczności przebywania samobójców
w tym samym miejscu podczas odbierania sobie życia. Pakty samobójcze w zdecydowanej
większości zawiązywane są przez dwie osoby, jednak nie są one popularną formą dokonania
zamachu autodestrukcyjnego. Określa się, że samobójstwa wspólne stanowią od 0,6% do
4,0% ogólnej liczby tego zjawiska(Gawliński 2017). Pakty samobójcze są bardziej
charakterystyczne dla młodych osób niż dorosłych. Wynika to m.in. z faktu, iż są one o wiele
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bardziej podatne na wpływy i perswazję, gdyż to właśnie działania naśladowcze są w głównej
mierze odpowiedzialne za społeczne uczenie się oraz kształtowanie tożsamości (Czabański
2002). Czynnikami, które powodują wśród młodych osób tworzenie paktów samobójczych są
przede wszystkim przyczyny, które mają swoje źródło w szeroko pojętym poczuciu lojalności
czy solidarności wobec innego członka lub członków paktu. Niekiedy zdarza się, że młode
osoby postanawiają zawiązać pakt samobójczy na skutek splotu okoliczności, kiedy to każda
z nich pragnie odebrać sobie życie i postanawiają zrobić to wspólnie.

z
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samobójczych wyróżnia je zdecydowanie większa liczba osób, uczestniczących w tym rytuale
oraz nierzadko występowanie i działanie charyzmatycznego przywódcy, który często stosuje
metody perswazji i manipulacji w celu przełamania oporu czy wątpliwości uczestników. Daje
się zauważyć, że liczba samobójstw zbiorowych nasila się na przykład na przełomie dat
milenijnych, czy też uznawanych przez niektóre społeczności za przewidywany koniec
świata. Niewątpliwie niezbędnymi elementami tej formy odebrania sobie życia są tożsamość
czasu oraz miejsca zamachu suicydalnego, a także występowanie intencji samobójczej
(Gawliński 2017).
3. Wpływ środków masowego przekazu na zjawisko samobójstwa
Rozwój Mass Mediów pełni szczególną rolę w tworzeniu światopoglądu oraz
kształtowaniu tożsamości, przede wszystkim młodych ludzi. Bez wątpienia akty samobójcze,
które prezentowane są w telewizji, Internecie i coraz rzadziej także w prasie, wpływają na
eskalację tzw. efektu Wertera. Geneza tego terminu leży w wydanej w 1774 r. powieści
Johanna W. Goethego, pt. „Cierpienia młodego Wertera”. Autor w barwny i szczegółowy
sposób opisał powody oraz sposób odebrania sobie życia przez głównego bohatera utworu.
Okazało się, że w krótkim czasie po opublikowaniu dzieła, w Europie znacznie wzrosła liczba
samobójstw, przy czym większość osób zainspirowała się historią niemieckiego romantyka
i odebrała sobie życie w podobny sposób, czyli poprzez strzał w głowę. Nierzadko
znajdowano przy zwłokach egzemplarz książki, a niektórzy nawet upodabniali się do bohatera
strojem. Z powodu negatywnego wpływu utworu na obywateli państw europejskich, w wielu
krajach wprowadzono zakaz dystrybucji i sprzedaży „Cierpień młodego Wertera”. Uczyniono
tak m. in. w Danii, Włoszech oraz Niemczech (Gawliński 2017).
Efekt Wertera opiera się na tym, że w krótkim czasie, zazwyczaj w ciągu kilku dni od
pojawienia się w Mass Mediach informacji o odebraniu sobie życia przez jakąś osobę,
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dochodzi do niezrównoważonego wzrostu liczby popełnianych samobójstw, przy czym czyny
te charakteryzuje wybór tożsamych lub zbliżonych samobójczych metod i środków
samobójczych, jak w opisywanym uprzednio zdarzeniu (Hołyst 2012). D. P. Philips
podkreśla, iż nagłaśnianie przypadków śmierci samobójczej w środkach masowego przekazu
przyczynia się do wzrostu liczby zamachów autodestrukcyjnych. Innym, istotnym czynnikiem
powodującym wzrost liczby zgonów samobójczych jest śmierć z własnej ręki osoby sławnej.
Taki zgon staje się niejako „modelowym” wzorem dla jednostek, które mogą uznać odebranie
sobie życia za jedyne rozwiązanie ich problemu. Taka sytuacja może wzbudzić w nich
poczucie bezradności i przekonanie, że skoro osoba, która pozornie miała wszystko, nie była
w stanie dłużej żyć, to i dla nich nie ma już ratunku (Czabański 2002). Philips w swoich
badaniach dowodził, że wysoki poziom śmierci samobójczej utrzymuje się nawet trzy
miesiące po podaniu przez środki masowego przekazu do publicznej wiadomości informacji
o zamachu autodestrukcyjnym znanej osoby (Czabański 2002).
Robert Cialdini podkreślił znaczenie środków masowego przekazu oraz ich wpływ na
dynamikę samobójstw. Wskazał bowiem na związek między samobójstwem znanej osoby,
a liczbą katastrof lotniczych i komunikacyjnych. Co istotne, zależność ta występuje wyłącznie
w regionach, w których owe samobójstwa zostały przez media wyjątkowo nagłośnione.
Psycholog nazwał naśladowanie samobójstw śmiercią z małpowania i oparł je na społecznym
dowodzie słuszności. Zasada ta głosi, iż ludzie oceniają dane zachowanie za poprawne bądź
niepożądane w konkretnej sytuacji na podstawie zachowania i działań innych osób (Cialdini
2009). W takim przypadku wiele osób będących w trudnej sytuacji, pod wpływem medialnej
informacji o samobójczej śmierci sławnej osoby może dojść do wniosku, iż odebranie sobie
życia jest jedynym rozwiązaniem również dla nich.
Problematyką samobójstw naśladowniczych zajmował się także Emile Durkheim.
W jego przekonaniu zamachy samobójcze są, co prawda do pewnego stopnia zaraźliwe,
jednak efekt Wertera dotyczy poszczególnych jednostek i nie jest w stanie wpłynąć na ogólny
wskaźnik samobójstw (Durkheim 2011).
Brunon Hołyst słusznie uważa Mass Media za „potężne narzędzie wpływu
społecznego”, gdyż kształtują one nie tylko postawy i poglądy, ale także ludzkie zachowania
(Hołyst 2004). Nie można, więc z całą pewnością wykluczyć wpływu informacji podawanych
za pomocą Mass Mediów na powzięcie przez osobę decyzji o popełnieniu samobójstwa.
Zjawisko samobójstw naśladowniczych jest niezwykle szkodliwe i niebezpieczne.
Analizując efekt Wertera oraz teorie naśladownictwa i społecznego dowodu słuszności można
dojść do wniosku, że jedna osoba, która postanowiła odebrać sobie życie może swoim
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czynem nieświadomie doprowadzić inne osoby do podobnego zachowania. Co ważne, ryzyko
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nieodpowiedzialny informują opinię publiczną o samobójczej śmierci, zwłaszcza znanej
osoby. Często dziennikarze opisują szczegóły zdarzenia, snują domysły na temat powodów
czy też metod samobójczych a nawet publikują zdjęcia osób po zamachach samobójczych
(Gawliński 2017).
Rozwój nowych technologii i środków masowego przekazu doprowadził do
wykształcenia się nowego zjawiska w Internecie, zwanego cybersamobójstwem. Osoby, które
pragną odebrać sobie życie, mogą za pomocą stron WWW pozyskiwać istotne informacje
o skutecznych metodach dokonania aktu autodestrukcyjnego, czy też nawet zdobyć konieczne
w tym celu środki. Co więcej, komunikatory internetowe oraz fora i serwisy społecznościowe
umożliwiają zawiązywanie paktów samobójczych. Słyszy się również o przypadkach,
w których samobójca transmituje swoją śmierć online. Internet posiada również jedną główną
zaletę, a mianowicie zapewnia potencjalnym samobójcom anonimowość, przez co osoby te są
bardziej skłonne do poszukiwania potrzebnych im informacji. W Internecie z łatwością
można natknąć się na fora, na których wypowiadają się zarówno osoby, które pragną odebrać
sobie życie, jak i na przykład te, którym udało się przeżyć próbę samobójczą. Dużym
problemem w zakresie przeciwdziałania samobójstwom jest kontrola nad takimi portalami
oraz anonimowość ich użytkowników. Przeniesienie różnych płaszczyzn życia do przestrzeni
wirtualnej spowodowało wykształcenie się nowatorskiej postaci listu pożegnalnego. Coraz
częściej przyszli samobójcy publikują swoje ostatnie słowa na stronach internetowych, takich
jak fora, serwisy społecznościowe, czaty itp. Nie zawsze przybierają one formę tekstową, lecz
czasami publikują je w postaci np. filmu. Niestety, mimo niemal natychmiastowego odbioru
tego typu wiadomości przez użytkowników danego portalu, pomoc często dociera zbyt późno.
4. Rola Mass Mediów i Internetu w zakresie przeciwdziałania samobójstwom
Środki masowego przekazu są głównym źródłem informacji dla ogółu społeczeństwa,
dlatego zasadne wydaje się wykorzystanie ich do prowadzenia działań profilaktycznych
w zakresie samobójstw. Osoby odpowiedzialne za informowanie opinii publicznej m. in.
o przypadkach śmierci autodestrukcyjnej nie powinny prezentować tego typu materiałów
w sposób sensacyjny, lecz skupić się na ukazaniu samobójstwa, jako społecznego problemu
i patologii, której należy przeciwdziałać. Istotnym celem tego typu przekazów powinno być
ukazanie możliwych konsekwencji zarówno dla jednostki, jak i dla całego społeczeństwa
(Gawliński 2017).
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Od wielu lat psychologowie prowadzą badania dotyczące oddziaływania na jednostkę
informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu. Mimo, iż wyniki często nie są
równoznaczne, to często wskazują na relację między liczbą komunikatów medialnych na
temat śmierci samobójczej a wzrostem incydentów zamachów autodestrukcyjnych.
Należałoby przy tym wskazać, iż o problem ten dotyczy w znaczącym stopniu osób młodych,
które są bardziej podatne na wpływy niż starsze pokolenia. Badacze, którzy podejmują
problematykę samobójstw naśladowniczych wyróżnili fenomen „zarażenia samobójczego”,
którego podłoże tkwi właśnie w niewłaściwie sformułowanych przekazach medialnych
(Hołyst 2012).
Światowa

Organizacja

Zdrowia

wskazała

rolę

Mass

Mediów

w

zakresie

przeciwdziałania społecznym patologiom, w tym samobójstwom i w celu poprawy
skuteczności ich komunikatów stworzyła swoisty przewodnik. Jednym z postulatów jest
ostrożne posługiwanie się danymi liczbowymi dotyczącymi zamachów autodestrukcyjnych.
Podkreśla przy tym, iż wiele źródeł podaje liczby zaniżone, a wynikać to może np. z regulacji
prawnych państw czy też firm ubezpieczeniowych lub też czynników społecznych. Kolejnym
problemem jest niemożność stworzenia kompleksowego, ogólnoświatowego rejestru
zamachów i prób samobójczych. Przedstawiciele Mass Mediów powinni przede wszystkim
skupić się na rzetelnym przedstawieniu danych statystycznych i korzystać w tym celu
z wiarygodnych źródeł. Niezwykle istotny jest dobór słów, zwłaszcza podczas tzw.
komunikatów „na żywo”, gdyż nieumiejętne posługiwanie się wyrażeniami typu „epidemia”,
„fala samobójstw” itp., może wywołać w odbiorcach poczucie zagrożenia i niepokoju. Przede
wszystkim jednak dziennikarze nie powinni dokonywać prób racjonalizacji decyzji
o odebraniu sobie życia i przedstawiać jej, jako rozwiązania problemów. Należy stanowczo
podkreślać szkodliwość tego zjawiska zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i społecznym oraz informować o instytucjach, które są w stanie pomóc osobie w kryzysie
(Światowa Organizacja Zdrowia 2003).
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prowadzonych za pomocą środków masowego przekazu, jednak warunkiem ich skuteczności
jest systematyczność działania. Ponadto, psychiatra podkreślił, iż zjawisko samobójstw
naśladowniczych nie jest pochodną prezentowania tego zjawiska w Mass Mediach, lecz
wynika z indywidualnej sytuacji oraz czynników wewnętrznych. Zgodził się jednak, iż
nieprzemyślane komunikaty medialne mogą zainspirować osoby, które przeżywają w życiu
trudne chwile do sięgnięcia po takie samo rozwiązanie. Profesor słusznie zauważył, iż środki
masowego przekazu nie przedstawiają opinii publicznej historii osób, które poradziły sobie
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z kryzysem i zrezygnowały z samobójstwa. Być może propagowanie takich pozytywnych
wzorców spowodowałoby u kogoś zmianę decyzji o własnoręcznym zakończeniu swojego
życia (Rojek-Socha 2017).
Omawiając problematykę zapobiegania samobójstwom w środkach masowego
przekazu, nie można pominąć działalności w świecie wirtualnym. Internet jest o tyle
problematycznym środkiem przekazu, że kontrola nad obiegiem informacji w tej płaszczyźnie
jest praktycznie niemożliwa. Co więcej znacząco ułatwia on użytkownikom nawiązywanie
z innymi internautami relacji, często anonimowych. Wbrew pozorom, poczucie bycia
bezimiennym,
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profilaktycznych w Internecie, ponieważ zapewnia ono użytkownikom pewnego rodzaju
bezpieczeństwo. Nierzadko osoby przeżywające trudne chwile po prostu wstydzą się poprosić
bezpośrednio drugą osobę o wsparcie lub obawiają się z jej strony odrzucenia
i niezrozumienia. Dlatego też istnieje większa szansa na udzielenie pomocy w świecie
wirtualnym, który jawi się, jako bardziej komfortowy (Koszewska i in. 2014).
Analizując wnioski badaczy zajmujących się tematyką samobójstw naśladowniczych
oraz wpływem Mass Mediów na to zjawisko, można stwierdzić, że środki masowego
przekazu oraz ich rozwój nie są bezpośrednią przyczyną eskalacji tego problemu. Bez
wątpienia jednak osoby konstruujące informacje medialne na ten temat czy też podejmujące
dyskusję w tym obszarze mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej oraz postaw
i zachowań społeczeństwa wobec zjawiska śmierci z własnej ręki. Dlatego tak istotna jest
edukacja zarówno dziennikarzy, jak i ogółu obywateli, a zwłaszcza młodzieży na temat tej
patologii oraz sposobów jej przeciwdziałania (Hołyst 2012).
5. Podsumowanie
Samobójstwa są zjawiskiem, które od zawsze wzbudza mnóstwo kontrowersji i emocji
wśród opinii publicznej. Często prowadzi się na ich temat dyskusje, debaty czy nawet spory,
jednak niestety najczęściej w oparciu o funkcjonujące w społeczeństwie mity, a nie rzetelne
informacje. Śmierć z własnej ręki jest bez wątpienia istotnym problemem współczesnego
świata, a środki masowego przekazu, jako jedne z głównych twórców społecznej
rzeczywistości pełnią w tym procesie niebagatelną rolę. Mimo, iż rozwój Mass Mediów
spowodował wzrost liczby zagrożeń, szczególnie w Internecie, to z całą pewnością, za ich
pośrednictwem można przekazywać i budować w ludziach pozytywne wzorce i postawy
antysuicydalne. Niestety, aby media mogły skutecznie realizować zadania z zakresu
prewencji samobójstw, konieczne jest zdobycie podstawowej wiedzy z obszaru tej patologii
społecznej oraz umiejętności w informowaniu społeczeństwa. Być może któregoś dnia
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dziennikarze przestaną postrzegać samobójstwo, jako atrakcyjny temat, który dobrze się
sprzedaje, a zaczną dostrzegać jego niebezpieczeństwo i zagrożenia, które ze sobą niesie.
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Streszczenie
Artykuł portretuje postać singapurskiego mędrca – Lee Kuan Yew. Omawia jego osiągnięcia teoretyczne, jak
i działalność praktyczną w kontekście filozofii polityki. Przyjęta metoda badawcza to analiza prac samego Yew,
jak również publikacji jemu poświęconych. W obszarze filozofii polityki wyraźnie zaznacza się pewien kryzys
teoretyczny związany z końcem dawnego, arystotelesowskiego paradygmatu polityki, którego podstawą było
państwo. Celem moich badań jest sprawdzenie, w jakim zakresie nowa koncepcja związana z rozwojem miasta
Singapur, może stanowić podstawę nowej formy polityczności. Główną tezą postawioną pracy jest twierdzenie,
że źródła sukcesu gospodarczego państwa-miasta Singapur należy upatrywać w przyjętym systemie organizacji
społecznej i politycznej. Ona zaś opiera zaś w swojej warstwie teoretycznej na konfucjanizmie i konserwatyzmie
brytyjskim.
Słowa klucze: Singapur, Azja, Lee Kuan Yew, konfucjanizm, mąż stanu, konserwatyzm azjatycki

Lee Kuan Yew – Asian Statesman
Summary
This article portrays the figure of a Singaporean leader - Lee Kuan Yew. It describes his theoretical
achievements as well as his practical activity in the context of political philosophy. The adopted research method
comprises an analysis of the work of Yew himself, as well as publications devoted to him. In the field of political
philosophy, there is clearly a certain theoretical crisis connected with the end of the former Aristotelian paradigm
of politics based on the state. The purpose of my research is to see to what extent the new concept related to the
development of the city of Singapore may become the basis of a new form of politicalism. The main thesis put
forward is that sources of Singapore's economic success should be sought in the accepted system of social and
political organization. In my opinion the theoretical roots of this system are based on Confucianism and British
Conservatism.
Keywords: Singapore, Asia, Lee Kuan Yew, Confucianism, statesman, Asian conservatism

1. Wstęp
Przedmiotem badań niniejszej pracy są dokonania teoretyczne i działalność polityczna
Lee Kuan Yew, związane z rozwojem i przekształceniem Singapuru w nowoczesne
megapolis. Lee Kuan Yew, zwany ojcem-założycielem Singapuru oraz Mędrcem ze
Wschodu, pozostaje w Polsce, zarówno, jako polityk, jak i myśliciel, osobą nieznaną. Na
płaszczyźnie akademickiej jego działalność polityczną analizował jedynie Marek Bańkowicz
z Katedry Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzmianki o Yew pojawiają się również w
artykułach publicystycznych. Wzbudza to zdziwienie, gdyż na gruncie międzynarodowej
myśli politycznej, jak również filozofii polityki pozostaje on postacią niezwykle znaczącą.
Jako praktyk i teoretyk myśli politycznej, Yew stał na czele państwa przez trzydzieści lat,
a następnie wpływał na jego kształt, jako minister senior a potem minister mentor. Doradzał
przez pół wieku wszystkim prezydentom Stanów Zjednoczonych, przywódcom Chin i innych
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państw azjatyckich, był wielkim przyjacielem Henry’ego Kissingera i Margaret Thatcher.
Brytyjska premier pisała w rekomendacji książki Lee „From Third World to First: The
Singapore Story: 1965-2000”: „Kiedy pełniłam ten urząd, czytałam i analizowałam każde
przemówienie Lee. Miał umiejętność odrzucania propagandowej waty i przedstawiania z
wyjątkową jasnością ważnych problemów naszych czasów, a także sposobów radzenia sobie
z nimi 42”. W rekomendacji innej książki Lee: „My Lifelong Challenge: Singapore’s Bilingual
Journey”, kanclerz Niemiec Helmut Schmidt wyznał: „Odkąd pierwszy raz spotkałem mojego
przyjaciela Lee Kuan Yew, byłem pod ogromnym wrażeniem jego błyskotliwego umysłu
i przedstawianych wprost poglądów. Jego życiowe osiągnięcia, jako przywódcy politycznego
i męża stanu są imponujące. Korzenie ekonomicznego i społecznego awansu współczesnego
Singapuru tkwią w posiadanej przez Lee umiejętności ustanowienia właściwej osnowy
politycznej dla etnicznego zróżnicowania Singapuru”43. Również Zbigniew Brzeziński 16
września 1977 roku wypowiedział takie słowa pod adresem singapurskiego myśliciela:
„Należy do najbardziej czynnych intelektualnie przywódców światowych. Jest w stanie długo
i ze znawstwem rozprawiać o dosłownie wszystkich problemach międzynarodowych; jest
najbardziej wnikliwym obserwatorem sceny azjatyckiej; a poza tym jest szczery, gdy
przekazuje nam, jaki jest w Azji odbiór naszej zmieniającej się roli w tej części świata”44.
W obszarze filozofii polityki wyraźnie zaznacza się pewien kryzys teoretyczny
związany z końcem dawnego, arystotelesowskiego paradygmatu polityki, którego podstawą
było państwo. Na tym paradygmacie zbudował swoją koncepcję polityczności Carl Schmitt.
Celem moich badań jest sprawdzenie, w jakim zakresie nowa koncepcja związana z rozwojem
miasta Singapur, może stanowić podstawę nowej formy polityczności. Czyli polityczności,
której istotą nie jest konflikt, konfrontacja wróg / przyjaciel (sojusznik), ale tak jak
w przypadku Lee Kuan Yewa, filozofia konfucjańska, zgodnie, z którą polityka musi służyć
dobru wszystkich obywateli, unikać ideologizacji oraz cechować się pragmatyzmem, których
efektem ma być zapewnienie społeczeństwu dobrobytu i ekonomicznej funkcjonalności.
Takie wyzwanie postawił przed sobą Yew w swojej działalności politycznej i konsekwentnie
je realizował.
2.

Materiały i metody
Postać Lee Kuan Yew należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach – działalności

politycznej oraz publikacji teoretycznych. Pozostaje on autorem kilku opasłych rozpraw
42

Cyt. Za: G. Allison, R. D. Blackwill i A. Wyne, Chiny, Stany Zjednoczone i świat w oczach Wielkiego Mistrza
Lee Kuan Yewa, tłum. Halina Bańczak, Warszawa 2014, s. 19.
43
Cyt. Za: G. Allison… op. cit., s. 19.
44
Cyt. Za: G. Allison… op. cit., s. 22.
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poświęconych

teoriom

politycznym,

rozwiązaniom

problemów

ekonomicznych

i społecznych, zagadnieniom polityki międzynarodowej, wizjom rozwoju państw Azji,
Stanów Zjednoczonych i Indii oraz ich wzajemnych relacji, Wśród nich na szczególną uwagę
zasługują tytuły: „The Singapore Story: Memoirs of Lee Kuan Yew” 45, „From Third World
to First: The Singapore Story: 1965-2000” 46, „My Lifelong Challenge: Singapore’s Bilingual
Journey”

47

, „Hard Truths to Keep Singapore Going”

48

. Wszystkie publikacje powstały

oryginalnie w języku angielskim, stąd na potrzeby studiowania myśli Lee Kuan Yew nie jest
wymagana znajomość języka chińskiego. Posiada to również uzasadnienie w decyzji samego
Lee, który właśnie język angielski uczynił głównym urzędowym językiem Singapuru, a jego
nauczanie obowiązkowym w systemie edukacji. Żadna z wymienionych pozycji
singapurskiego męża stanu nie została przetłumaczona na polski, wyjątek stanowi wywiad
rzeka opracowany przez Grahama Allisona, Roberta D. Blackwilla i Ali Wyne’a
zatytułowany „Chiny, Stany Zjednoczone i świat w oczach Wielkiego Mistrza Lee Kuan
Yewa 49”, opublikowana w 2014 roku w tłumaczeniu Haliny Bińczak.
3.

Wyniki
Gdy 9 sierpnia 1965 roku równocześnie w Singapurze i stolicy Malezji Kuala Lumpur

ogłoszono „Proklamację Singapuru”, zapewniającą małej, położonej na wyspie, byłej
brytyjskiej kolonii, pełną niepodległość państwową, nikt nie spodziewał się, że to państwomiasto ma szanse przetrwania. Tym niemniej słowa dokumentu podpisanego przez Lee Kuan
Yewa, pierwszego premiera tego kraju, pozostają w mocy do dnia dzisiejszego: „(…) od
dzisiaj, tj. od 9 sierpnia 1965 roku, po wsze czasy Singapur będzie suwerennym,
demokratycznym i niepodległym państwem, ufundowanym na zasadach wolności
i sprawiedliwości oraz zawsze poszukującym dobrobytu i szczęścia swojego narodu w
bardziej sprawiedliwym i równym społeczeństwie”

50

. Nowy twór polityczny został szybko

zaakceptowany na arenie międzynarodowej. Pod koniec września tego samego roku
państwowość Singapuru została uznana przez 41 państw; pierwszymi, które to uczyniły były:
Malezja, Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone i Nowa Zelandia. Organizacja
45

L. Kuan Yew, The Singapore Story: Memoirs of Lee Kuan Yew, Wyd. Marshall Cavendish Editions, Singapur
2012.
46
L. Kuan Yew, From Third World to First: The Singapore Story: 1965-2000, Wyd. SPH, Marshall Cavendish
Editions, Singapur 2015.
47
L. Kuan Yew, My Lifelong Challenge: Singapore’s Bilingual Journey, Wyd. Straits Times Press, Singapur
2012.
48
L. Kuan Yew, Han Fook Kwang, Hard Truths to Keep Singapore Going, Wyd. Straits Times Press, Singapur
2011.
49
G. Allison, R. D. Blackwill i A. Wyne, Chiny, Stany Zjednoczone i świat w oczach Wielkiego Mistrza Lee Kuan
Yewa, tłum. Halina Bańczak, Warszawa 2014.
50
Tłum. aut.: Proclamation of Singapore, Prime Minister Office, Singapore Dated the 9th Day of August, 1965.

154

Narodów Zjednoczonych przyjęła Singapur, jako swojego 117 członka, 21 września 1965
roku. Było to państwo, które nigdy wcześniej nie posiadało suwerenności. Zostało założone
jako brytyjska kolonia w 1819 roku i pozostało nią aż do 1963 roku, z wyłączeniem trzech lat
japońskiej okupacji. Gdy Lee Kuan Yew, stojący na czele Partii Akcji Ludowej, obejmował
władzę, dochód na osobę wynosił w Singapurze ok. 400 dolarów rocznie, a społeczeństwo
pozostawało etnicznie niejednolite, składające się z mniejszości chińskiej, hinduskiej,
malajskiej oraz brytyjskiej. Kraj ten po II wojnie światowej musiał mierzyć się z problemem
ogromnego bezrobocia, kryzysu mieszkaniowego, z brakiem zasobów naturalnych i ziemi.
Mieszkańcy nie posiadali w domach kanalizacji, bieżącej wody, ani klimatyzacji, która na
wysokości geograficznej 137 km na północ od równika jest porównywalna do centralnego
ogrzewania w Polsce. Dziś Singapur wyewoluował do poziomu jednej z najsilniejszych
gospodarek świata, o nominalnej wysokości PKB równej 554,9 miliardów dolarów
i dochodzie na osobę w 2017 roku wynoszącym średnio 59 tys. dolarów rocznie. Pod
przewodnictwem Lee Kuan Yewa, stojącego na czele tego państwa-miasta w latach 1959–
1990, Singapur stał się intelektualnym i technologicznym centrum rejonu Azji i Pacyfiku oraz
znaczącym graczem międzynarodowym i ekonomicznym, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju
wielostronnych więzi transpacyficznych.
W moim przekonaniu sukcesu politycznego i ekonomicznego Singapuru należy
upatrywać w organizacji państwa i porządku społecznego. Jest to miasto-państwo pozbawione
zasobów naturalnych, które mogły stać się źródłem bogactwa narodu jak stało się to w Arabii
Saudyjskiej, czy Katarze. Przy czym sukces ekonomiczny tego megapolis jest
niezaprzeczalny. W drugiej połowie XX wieku ukształtował się tam społeczeństwo
o wysokiej kulturze pracy, ponadprzeciętnej organizacji, któremu udało się wybić się
z pozycji trzeciego świata do jednego ze światowych liderów. Stawiam hipotezę badawczą, że
określone założenia teoretyczne konsekwentnie wdrażane na terenie tego państwa-miasta
stały się podwalinami jego rozwoju. Filozoficzne podstawy tej formacji intelektualnej
i postawy światopoglądowej należy upatrywać w konfucjanizmie oraz konserwatyzmie
brytyjskim; pokrótce opiszę każdy z nich.
Sam Lee Kuan Yew mówił o sobie: „Wychowanie w trzypokoleniowej rodzinie zrobiło
ze mnie świadomego konfucjanistę. Wsiąka w ciebie to konfucjańskie przekonanie, że
społeczeństwo funkcjonuje najlepiej wtedy, gdy każdy chce być dżentelmenem. (…)
U podstaw tego leży filozofia wskazująca, że dobre funkcjonowanie społeczeństwa wymaga
brania pod uwagę interesów mas oraz że społeczeństwo ma pierwszeństwo przed interesami
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jednostki”

51

. Trudno jednoznacznie określić, czym jest konfucjanizm. Według europejskich

kryteriów jest to mieszanka pojęć religijnych, społecznych, ekonomicznych, etycznych
i obyczajowych tworzących spójny, choć nie do końca zdefiniowany światopogląd.
Konfucjanizm postuluje program przywrócenia tradycyjnych „zależności społecznych”
(wulun): syna od ojca, żony od męża, młodszego brata od starszego, podwładnego od
panującego, przyjaciela do przyjaciela, oraz stworzenia na podstawie zasad ren
(humanitarność), yi (sprawiedliwość), li (rytuał, etykieta) hierarchii społecznej, w której
każdy zajmowałby z góry określone miejsce, wyznaczające mu określone formy zachowania.
W rozumieniu Konfucjusza program ten miał prowadzić do realizacji wizji
„społeczeństwa współpracującego”, którego wzorem i podstawą miała stać się rodzina. Celem
tego modelu było kształtowanie „ludzi szlachetnych” mających pomagać władcom w rządach
i w pracy. Lustrem opisanych zależności społecznych miałyby być również zależności
władzy. Taka relacja, jaka panuje między synem a ojcem, powinna panować również między
władcą a ludem, a we współczesnym rozumieniu miedzy rządem a społeczeństwem. Lee
Kuan Yew w swoich pamiętnikach „, From Third World to First: The Singapore Story: 19652000” opisuje świadome działania Partii Akcji Ludowej, mające na celu powrót do wartości
konfucjańskich, w szczególności w dziedzinie odpowiedzialności: „Uznaliśmy, że najlepszym
rozwiązaniem będzie przywrócenie tradycji konfucjańskiej, w której mężczyzna bierze
odpowiedzialność za swoją rodzinę: rodziców, żonę i dzieci.”

52

. Poprzez narzędzia

promowania takiego światopoglądu pierwszy rząd Singapuru starał się uniknąć pułapki
państwa opiekuńczego. Należy wskazać właśnie na konfucjańskie źródła przekonań architekta
Singapuru, że zadaniem polityka jest poszukiwanie swoistej doskonałości społecznej,
skupienie na produktywności, jaka ma zapewnić państwu dobrobyt i bezpieczeństwo:
„Przywódca polityczny musi natomiast nakreślić przed ludźmi wizję przyszłości, potem musi
przełożyć ją na rozwiązania polityczne i przekonać ludzi, że warto je poprzeć, a w końcu
zachęcić ich do wspomożenia go we wcielaniu tych rozwiązań w życie. (…) O wielkości
narodu decyduje nie tylko jego liczebność. To wola, spójność, wytrwałość, dyscyplina oraz
jakość ich przywódców zapewnia narodowi zaszczytne miejsce w historii”

53

. Wskazane

przeze mnie elementy systemu konfucjańskiego i jego realizacji we współczesnym
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G. Allison, R. D. Blackwill i A. Wyne, Chiny, Stany Zjednoczone i świat w oczach Wielkiego Mistrza Lee Kuan
Yewa, tłum. Halina Bańczak, Warszawa 2014, s. 148.
52
L. Kuan Yew, From Third World to First: The Singapore Story: 1965-2000, tłum. autorskie, Wyd. SPH,
Marshall Cavendish Editions, Singapore 2015, s. 126: “We thought it best to reinforce the Confucian tradition
that a man is responsible for his family – his parents, wife and children”.
53
G. Allison, Op. cit., s. 133 i 135.
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Singapurze, to jedynie ogólny zarys kierunku prowadzonych analiz, które wymagają
precyzyjnego opracowania.
W

moich

poprzednich

badaniach

poświęconych

filozoficznym

podstawom

konserwatyzmu Rogera Scrutona starałam się wykazać, że najnowsza faza myśli i polityki
konserwatywnej zrodziła się w reakcji na rosnącą siłę ideologii komunistycznej
i socjalistycznej. Stanowiła ona odpowiedź na utratę wolności przez obywateli niemal połowy
Europy i była próbą obrony wolności w zachodnim świecie. Natomiast współczesny
konserwatyzm akademicki, przykładowo Rogera Scrutona, stanowi bezpośrednią odpowiedź
na światopogląd komunistyczny. Konserwatyzm, jako postawa polityczna i światopoglądowa,
miał w XX-wieku i ma do dzisiaj stosunkowo niewielu teoretyków, zaś znacznie większą
liczbę wybitnych praktyków, których działania kształtowały obraz zachodniego świata.
Wśród nich można wymienić: Margaret Thatcher, Ronalda Reagana, czy Vaclava Havla. Ich
konserwatyzm

kształtował

się

przede

wszystkim

w

opozycji

do

światopoglądu

komunistycznego i nie przez przypadek wskazuje się ich, jako głównych politycznych
przeciwników ZSRR, którzy przyczynili się do upadku reżimu. Znacznie uboższa jest jednak
grupa konserwatywnych myślicieli, którzy zajmowali się jedynie jego stroną teoretyczną.
Może właśnie z tego powodu nie ma jednego modelu konserwatyzmu, jest on rozumiany na
wiele sposobów i nie funkcjonuje także, jako określona ideologia, ale raczej, jako pewna
praktyka polityczna.
Myśl filozoficzna i działalność polityczna Lew Kuan Yewa stanowią egzemplifikację
tej tezy oraz są punktem wyjścia do rozwinięcia moich wcześniejszych rozważań. Od
momentu dojścia do władzy w 1959 roku w jeszcze kolonialnym Singapurze, aż do
proklamowania niepodległości z 1965 roku, Lee był zmuszony rywalizować o władzę na
płaszczyźnie polityki wewnętrznej z komunistami. Przy czym Yew jako szef Partii Akcji
Ludowej walczył z komunizmem jego własną bronią, posługując się przemocą, a niektórzy
amerykańscy badacze wskazują, że czytał on i kierował się wskazówkami Lenina zawartymi
w podręczniku zdobywania władzy „Co robić?”. W kilka miesięcy przed wyborami z 1963
roku na polecenie Yew przeprowadzono w Singapurze akcję tzw. Operation Cold Store,
której rezultatem było aresztowanie ponad 100 polityków komunistycznych i lewicowych.
W efekcie Partia Akcji Ludowej wygrała wybory, zdobywając 46,9% głosów i uzyskując 37
na 51 miejsc w Zgromadzeniu Ustawodawczym. Obecnie w Singapurze partia komunistyczna
została zdelegalizowana, gdyż jak argumentował Lee Kuan Yew jest ona wroga naturze
ludzkiej i naturze państwa, ponieważ zmierza do gwałtownego obalenia zasad
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parlamentarnych i broni politycznej przemocy
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. Na potrzeby niniejszej pracy chciałabym

postawić hipotezę badawczą, że myśl „Mędrca ze Wschodu” stanowi przykład
konserwatyzmu azjatyckiego, będącego reakcją na rozwój myśli komunistycznej w Azji.
Sięganie do tradycji konserwatyzmu anglosaskiego w kontekście Singapuru pozostaje
uzasadnione z uwagi na kolonialną przeszłość tego kraju, jak również na wykształcenie jego
założyciela. Yew uzyskał dyplom z prawa na uniwersytecie w Cambridge. Jego wizja
porządku prawnego kształtowała się pod wpływem brytyjskiego common law. W takim ujęciu
prawo to zbiór zasad, będący efektem uzgodnień między ludźmi, a źródłem jego autorytetu
i mocy obowiązującej jest tradycja. Podstawowym założeniem, na którym ufundowane jest
anglosaskie common law to przekonanie, że w republice sprawiedliwość góruje nad siłą.
Przewagą common law nad prawem odgórnie stanowionym jest wyraźne podkreślenie faktu,
że prawo jest legitymizowane przez przyzwolenie podlegających mu ludzi. To właśnie silne
prawo, jednakowe dla wszystkich obywateli Singapuru, niezależnie od ich pochodzenia
etnicznego stało się podstawą funkcjonowania tego państwa-miasta. To jedno z niewielu
miejsc w Azji, gdzie etniczność nie ma wpływu na status prawny danej osoby. Zarówno
osoby pochodzenia brytyjskiego, malajskiego, hinduskiego, czy chińskiego są równe wobec
prawa. Przy czym w Singapurze wymagany jest absolutny szacunek wobec przyjętych
nakazów i zakazów. Z europejskiej perspektywy prawo obowiązujące w Singapurze może być
oceniane jako niezwykle restrykcyjne i naruszające prawa człowieka.

To kraj, gdzie

regularnie wykonywana jest kara śmierci przede wszystkim ze względu na posiadanie,
zażywanie lub sprzedawanie narkotyków. Choć dla wielu tak restrykcyjne prawo wydaje się
kontrowersyjne, jego efektem jest bardzo niska przestępczość. Singapur jest jednym
z najbezpieczniejszych i najczystszych państw Azji. Jest również niemalże całkowicie wolny
od korupcji, która po dziś dzień stanowi największą chorobę administracji w Chinach.
Postawa konserwatywna pozostaje nierozerwalnie połączona z określonymi założeniami
ekonomicznymi. Jednym z najbardziej fundamentalnych przekonań konserwatyzmu
anglosaskiego jest świadomość, że dobra należy wytwarzać, a dostatek danego społeczeństwa
zależy od pracy jednostek; jak również, że podstawą funkcjonowania gospodarki jest
własność prywatna oraz swobodna wymiana. Zdaniem brytyjskich konserwatystów,
największym fałszem uznawanym przez socjalistów jest twierdzenie, że społeczeństwo
funkcjonuje analogicznie do gry o sumie zerowej – jeśli ktoś zyskuje, ktoś musi stracić.
Odwrotnie, w wyniku wytworzonej przez ludzi pracy społeczeństwo zawsze zyskuje, a kiedy
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bogacą się jednostki, to wraz z nimi bogaci się całe społeczeństwo. Przyjęcie odwrotnego
założenia powoduje, że każdy przejaw nierówności staje się automatycznie dowodem na
niesprawiedliwość, która musi zostać usunięta przy pomocy machiny państwowej. Ten
stosunek do ludzkiej pracy i własności jest podstawowym elementem, który dzieli
konserwatystów od socjalistów, a który ma następnie swoje odzwierciedlenie w porządku
społecznym. To przekonanie zostało zaszczepione również w Singapurze. Należy podkreślić,
że Singapur od momentu wybicia się na niepodległość przyjął model gospodarki
wolnorynkowej. Jest to o tyle istotne, że w tym samym czasie w najbliższych Singapurowi
etnicznie Chinach kwitł komunizm. Przywódcy tego małego państwa-miasta musieli, zatem
odpierać nie tylko polityczne, ale i światopoglądowe naciski ze strony Państwa Środka. Lee
Kuan Yew w swojej pracy pisze: „Patrząc na nieustanny rozrost kosztów państw
opiekuńczych w Wielkiej Brytanii i Szwecji, zdecydowaliśmy się uniknąć tego obciążającego
systemu. Zauważyliśmy w latach 70-tych, że w momencie, kiedy rządy przejmowały na siebie
podstawowe obowiązki ojców rodziny, motywacja wśród społeczeństwa drastycznie spadała.
Opieka społeczna podkopywała samodzielność. (…) Ludzie tracili motywacje do pracy, bo
płacili zbyt wysokie podatki. Zaczęli być zależni od państwa w swoich najbardziej
pierwotnych potrzebach”
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. W efekcie od kilkudziesięciu lat bezrobocie w Singapurze nie

przekracza 2%.
4.

Dyskusja
Czy dwie tradycje, jakimi są konfucjanizm i konserwatyzm anglosaski wyczerpują

złożoność singapurskiego systemu politycznego? Wydaje się, że nie. To państwo-miasto
położone nad Cieśniną Malaka stanowi unikalną hybrydę politycznych tradycji Wschodu
i Zachodu. Nie bez przyczyny Lee Kuan Yewa można porównywać do współczesnego
Machiavellego, gdyż był on politykiem i myślicielem wyraźnie ciążącym w stronę realizmu
politycznego. Pozostawał wielokrotnie krytykowany przez zachodnią opinię publiczną m.in.
za ograniczanie wolności prasy, aresztowania bez procesu, czy wprowadzanie żelaznych
praw, które obowiązują po dzień dzisiejszy. Singapur to państwo, w których obowiązuje kara
chłosty za najróżniejsze wykroczenia m.in. wandalizm, a która jest wykonywana nie tylko na
mieszkańcach, ale również na turystach, co ustawicznie staje się powodem sporów
międzynarodowych. Innym przykładem myśli machiavellistycznej jest konieczność
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posiadania przez przywódcę cnoty virtu, rozumianej, jako sprawność polityczna zapewniająca
stabilność państwa. Lee w wywiadzie dla „Financial Times” przyznał: „rozumiałem Deng
Xiaopinga, kiedy mówił, że jeśli trzeba zastrzelić 200 tysięcy studentów, to ich zastrzelcie, bo
alternatywę stanowią Chiny pogrążone w chaosie przez kolejne 100 lat. Bez Denga
w Chinach doszłoby do załamania”56. Jak zatem sklasyfikować singapurski system
polityczny? Czy zachodnie kategorie polityczne mają w tym przypadku w ogóle racje bytu?
5.

Wnioski
W pracy starałam się wykazać, co różni konserwatyzm azjatycki na przykładzie Lee

Kuan Yew od konserwatyzmu brytyjskiego, a w konsekwencji jak wpłynął na porządek
polityczny, który możemy obserwować w Singapurze. Należy postawić problem badawczy:
czym różni się tamtejszy model demokracji realizowany na obszarze państwa-miasta, od
modeli, jakie spotykamy w Europie? Jestem przekonana, że myśl polityczna, jak również
wizja porządku politycznego i organizacji społeczeństwa, zawarta w dziełach Lee Kuan Yewa
pozostaje fascynującym materiałem dla badań z dziedziny filozofii polityki. Rozważania
założyciela Singapuru dodatkowo zasługują na uwagę badaczy z uwagi na rolę, jaką jego
myśl odegrała w tworzeniu się porządku politycznego w Azji, rozwoju Chin oraz polityki
Stanów Zjednoczonych wobec całego regionu Azji i Pacyfiku. Lee Kuan Yew pozostaje
myślicielem o tak szerokim zasięgu międzynarodowym i wpływie na niemal wszystkich
przywódców politycznych w drugiej połowie XX wieku, że aż trudno zrozumieć brak
w polskim piśmiennictwie akademickim prac z dziedziny stosunków międzynarodowych,
politologii, geopolityki, czy filozofii polityki poświęconych działaniom i publikacjom tego
przywódcy. Tym samym wyrażam nadzieję, że postawione przeze mnie pytania i hipotezy
rozpoczną debatę na temat konserwatyzmu azjatyckiego na przykładzie Singapuru.
6.
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Streszczenie:
Suicydologia, jest nauką interdyscyplinarną badaną przez naukowców różnych dziedzin: miedzy innymi
socjologów, prawników, biologów i psychologów. Nie posiada ono jednej poprawnej definicji problemu oraz
jednej klasyfikacji. Najprościej rzecz ujmując samobójstwo jest to intencjonalne odebranie sobie życia. Wielu
naukowców badało problem pojawiający się w literaturze i sztuce od wieków, pokazywany miedzy innymi przez
Sofoklesa, Shekspira oraz Mickiewicza. Próby zdefiniowania samobójstwa jak również jego klasyfikację podjęli
miedzy innymi Emilee Durkheim, Maurice Halbwachs, Maria Jarosz, Brunon Hołyst. Najbardziej powszechną
klasyfikacją jest podział zaproponowany przez francuskiego socjologa uznawany dzisiaj za „klasyczny”:
samobójstw egoistyczne, altruistyczne, anomiczne oraz falistyczne. Klasyfikacja Marii Jarosz jest również
uznawana przez wielu badaczy tego zjawiska za słuszną, podzieliła ona samobójstwa na filozoficznoteologiczne, kliniczne, psychologiczne oraz socjologiczne.
Słowaklucze: samobójstwo

Criminological analysis of suicide as a problem of the 21st century
Summary
Suicidology is an interdisciplinary and multidimensional field of study. It is an intentional, voluntary, deliberate,
and conscious act of assault on oneself. In order to understand this phenomenon there is a need to create a team
consisting of scientists from different areas for example psychologists, lawyers, criminologists and biologists.
The phenomenon of suicide has not got one correct definition and classification. This problem has been shown in
literature by numerous poets and novelists for example Sofokles, Shakespeare and Mickiewicz. A lot of
scientists like Emilee Durkheim, Maurice Halbwachs, Maria Jarosz or BrunonHołyst dealt with it as well. The
most common and popular classification is a Durkheim’s division named The Classic Theory of Suicide.
Durkheim developed this typology to explain why people want to die and what factors affect this decision. He
divided suicide into anomic suicide, altruistic suicide, egoistic suicide and falistic suicide. In Poland the attempt
of categorizing suicide was taken by Maria Jarosz or BrunonHołyst.
Keywords: suicide
„Samobójstwo jest wydarzeniem natury ludzkiej, o którym, niezależnie od tego, ile już zostało
powiedziane i napisane, w każdej epoce na nowo trzeba rozprawiać”. Johann Wolfgang Goethe

1. Wstęp
Samobójstwo, jako czyn destrukcyjny wielokrotnie przedstawiane było w literaturze
przez licznych poetów, bądź powieściopisarzy. Motyw ten występuję już w czasach
starożytnych. Jednym z autorów posługującym się owym tematem był Sofokles. W swoich
dramatach przedstawił zamach samobójczy miedzy innymi Antygony, która skazana na
śmierć przez Kreona wybrała samobójstwo. Skutkiem tego było intencjonalne odebranie sobie
życia przez jej ukochanego oraz jego matkę Eurydykę. W kolejnym dramacie Sofoklesa, Król
Edyp, samobójstwo popełniła matka i żona tytułowego bohatera. W późniejszej epoce
motywem tym posługiwał się William Shekspir - wybitny angielski poeta, aktor oraz
dramaturg. W swoich dziełach poprzez akt samobójczy uśmiercił miedzy innymi Lady
Makbet oraz Hamleta. Jednak najbardziej wzruszającym, refleksyjnym oraz przejmującym
162

utworem jest Romeo i Julia, gdzie tytułowi bohaterowie z powodu nieszczęśliwej miłości oraz
nieporozumienia popełniają samobójstwo.
Ogromny wpływ na pokolenie młodych ludzi w XIX wieku miał utwór Johanna
Wolfganga Goethego, Cierpienie młodego Wertera, w którym tytułowy bohater z powodu
nieszczęśliwej miłości i braku rozwiązania tego problemu popełnia samobójstwo. W owym
czasie dzieło to wpłynęło na duża liczbę młodych osób, które postanowiły postąpić tak samo.
Kończąc swoje życie wyzwalając się od cierpień, leku i niepokoju.
W literaturze polskiej motyw ten pojawiał się również często. Posłużył się nim miedzy
innymi Adam Mickiewicz przedstawiając postać Konrada Wallenroda czy Gustawa. Podobnie
refleksje na temat życia i śmierci snuł główny bohater dramatu Juliusza Słowackiego. Kordian
na szczytnie Mont Blanc zastanawia się, jakie kroki powinien podjąć, czy odebrać sobie
życie, czy może walczyć o wolność swojej ojczyzny i zabić cara.(Farnickai in. 2014)
2. Terminologia suicydologiczna
Samobójstwo, a w szczególności cała nauka suicydologiczna jest pojęciem
wielowymiarowym i interdyscyplinarnym, aby dokładnie zbadać ów czyn destrukcyjny oraz
jego motyw potrzebna jest pomoc specjalistów i naukowców z rożnych dziedzin życia,
miedzy innymi socjologii, prawa, biologii, psychologii. Obecnie nie możemy znaleźć tylko
jednej poprawnej i ogólnej definicji przedmiotu. W literaturze pojawiają się wąskie oraz
szeroki wyrażenia określające czyn samobójczy. Definicje szerokie przyjmują za
samobójstwo każdy akt samo destrukcyjny, który spełnia minimalne wymogi. Definicje
wąskie natomiast dokładnie określają, jakie czyny uznać można za samobójstwo. Jako
pierwszy zjawisko to określił Emile Durkheim. Według niego samobójstwo to „każdy
przypadek śmierci, który bezpośrednio lub pośrednio wynika z pozytywnego lub
negatywnego działania ofiary, która wiedziała, że da ono takie rezultat.”Owy opis aktu
samobójczego zdobył wiele uwag krytycznych ze względu na nieuwzględnienie motywów
i niewykluczenie zachowań autodestrukcyjnych. Ponadto definicja ta była zbyt ogólna by
wyrazić problem samobójczy, wiec Maurice Halbawchs- uczeń Durkheima, zaproponował
inne określenie omawianego problemu. Według niego samobójstwo to „wszelki przypadek
śmierci będący wynikiem aktu spełnionego przez samą ofiarę w intencji, albo przynajmniej
z przywidywaniem zabicia samego siebie, który jednak nie jest aktem poświecenia
się.”Podsumowując w literaturze możemy się spotkać z różnymi definicjami samobójstwa,
gdyż każdy autor kładzie nacisk na różne aspekty tego zjawiska. Natomiast w większości
określeń problemu powtarzany jest fakt, iż śmierć w wyniku samobójstwa, to intencjonalny,
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dobrowolny, przemyślany, zamierzony, celowy, świadomy i zaplanowany akt, zamachu na
własną osobę (Mozgawa i in. 2017).
W literaturze spotkać możemy się również z inna terminologia dziedziny
suicydologicznej. Pojawia się miedzy innymi pojęcie myśli samobójczej, a więc każdej myśli
związanej z chęcią odebrania sobie życia. Próba samobójcza to takie działanie, które
doprowadzić miało do pozbawienia się siebie samego życia, które jednak nie zakończyło się
śmiercią. Ponadto same samobójstwa można podzielić na: dokonane (takie, które zakończyły
się śmiercią), oraz niedokonane, inaczej usiłowane (które pomimo chęci osoby, śmiercią się
nie zakończyły z przyczyn niezależnych, lub gdy osoba przeprowadziła zamach w sposób
który zapewnia odratowanie). Wyróżnić również można samobójstwo wspomagane, a wiec
każde zachowanie polegające na udzieleniu pomocy osobie, która nie chce dłużej żyć.
Pomocy można udzielić w sposób pośredni lub bezpośredni. Pierwsze to miedzy innymi
udzielenie rad lub środków pomocnych. Natomiast drugie wskazuje głownie na udział drugiej
osoby. Do samobójstwa wspomaganego bezpośredniego zalicza się miedzy innymi eutanazja,
która polega na odebraniu komuś życia, za jego wyraźna zgoda.
3. Kierunki badań
Na podstawie powyższych informacji potwierdza się teza o interdyscyplinarności
i wielowymiarowości samobójstwa, jako nauki. Aby ułatwić analizę i znaleźć przyczyny
owego zjawiska, Maria Jarosz w swojej książce Samobójstwa wyróżniła cztery kierunki
badań nad samobójstwem.
Pierwszy z nich to kierunek filozoficzno-teologiczny, a wiec nic innego jak rozważania
o bycie ludzkim, sensie istnienia, a także kwestia prawna człowieka do samobójstwa (Jarosz
1997). W Polsce nie ma żadnego przepisu zabraniającego człowieku targnięcie się na własne
życie, zgodnie z prawem jest to kwestia indywidualna każdego z nas. Podmiot natomiast ma
obowiązek ratowania życia drugiego człowieka. Mówi o tym artykuł 151 kodeksu karnego:
„Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na
własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Natomiast, gdy
osoba decyduje się na podjęcie tego kroku ostatecznego poprzez nękanie i dręczenie przez
drugą osobę, sprawca podlega karze zgodnie z art. 207 &3 kodeksu karnego: „§ 3. Jeżeli
następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Drugim kierunkiem badań nad samobójstwem jest kierunek kliniczny, który dzieli się
na odłam fizjopatologiczny oraz psychiatryczny. Przyczyny zachowań samobójczych szukane
są w nieprawidłowej budowie człowieka, bądź zakłóceniach w funkcjonowaniu jego
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organizmu. Podejście fizjopatologiczne zakłada, że wewnętrznego organiczne i fizjologiczne
czynniki wpływają na autoagresję u człowieka. Natomiast drugi odłam rozpatruje targnięcie
się na własne życie, jako konsekwencja zaburzeń psychicznych występujących u człowieka.
Wynikają one z choroby psychicznej lub chorobliwych napięć (Mozgawa i in. 2017).
Kolejnym kierunkiem badań to analiza psychologiczna, jest ona bardzo zbliżona do
rozważań psychiatrycznych. Przez co traktowana jest przez niektórych autorów, jako jedna
gałąź wraz z odłamem psychiatrycznym w kierunki klinicznym. Kierunek ten obejmuje
proces motywacyjny oraz decyzyjny, który zachodzi w głowie sprawcy. Według niektórych
badaczy analiza psychologiczna jest uważana za najistotniejsza, podczas gdy inne uznawane
są za drugotorowe. (Jarosz 1997)
Ostatnim kierunkiem jest analiza socjologiczna. Bada ona wpływ społeczeństwa na
jednostkę decydującą się na akt ostateczny. Ów twierdzenie ma swój początek w szkole
durkheimowskiej. Emile Durkheim, wybitny socjolog, który w 1897 roku napisał pierwszą
książkę poruszająca w pełni temat zjawiska samobójstw Le Suicide jako główna przyczynę
zjawiska uznał społeczeństwo i jego elementy. Kierunek socjologiczny, jako źródło
występowania zachowań autodestrukcyjnych nie spostrzega jednostki, a całe społeczeństwo.
Albowiem skoro człowiek jest pewną zbita częścią społeczeństwa, źródła występowania
takich zjawisk należy szukać w zakłóceniach funkcjonowania tej zbiorowości. Samobójstwo
według Marii Jarosz należy badać, jako efekt dezintegracji społeczeństwa, a nie osobowości
człowieka. (Jarosz 1997).
4. Podział samobójstw
Omawiając samobójstwo należy również wspomnieć o klasyfikacji tego zjawiska
dokonanej przez Brunona Hołysta. Polski kryminolog wyjaśnił i opisał rodzaje suicydalne.
Akt ten nie jest, bowiem przypadkową śmiercią, a tragedia planowaną całymi dniami,
tygodniami a nawet latami. Zjawiskiem, nad którym człowiek zastanawiał się godzinami,
rozważał plusy i minusy, analizował swoje życie, popadał w coraz głębszy lęk i stopniowo
tracił nadzieje, przez co zdobywał motyw i odwagę do popełniania aktu ostatecznego. Według
Hołysta podejmowanie decyzji samobójczych jest ciągiem powiązanych ze sobą myśli
i czynów. Na podstawie tego założenia dokonał on klasyfikacji zachowań samobójczych.
Pierwszym etapem jest samobójstwo wyobrażone, a więc uzmysłowienie sobie przez
jednostkę, że jedną z możliwości rozwiązania problemów jest samobójstwo. Możliwości takie
przyjmuje wiele ludzi, ale większość je odrzuca, są oczywiście takie przypadki, które
utożsamiają myśl tą z rzeczywistością.
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Drugim etapem jest samobójstwo upragnione, a wiec dalsze oddziaływanie myśli na
człowieka. Po pewnym czasie przyjmują one formę celu, czegoś pożądanego, upragnionego.
Tak jak poprzedni etap, wielu ludzi odrzuca to podejście, ponieważ znajduje inne
rozwiązania. Są jednak taki przypadki, które spowodowane pragnieniem, doprowadzają do
zachowań autodestrukcyjnych.
Trzecim etapem jest samobójstwo, usiłowane, czyli dalsze zachowanie, które ma na
celu zamach na własne życie, jednak jest on nieskuteczny i niedokonany.
Ostatnim etapem jest samobójstwo dokonane, a więc takie targnięcie się na własne
życie, które kończy się śmiercią człowieka. (Hołyst 1997)
5. Klasyczna teoria samobójstwa
Omawiając zjawisko samobójstw nie sposób nie wspomnieć i nie odnieść się do jednej
z najbardziej powszechnych teorii ugruntowanej w świecie nauk społecznych. Jest to analiza
sformułowana przez wybitną naukową postać- Emile Durkheima. Z owej teorii do dziś
korzystają naukowcy z innych dziedzin naukowych. Teoria ta odnosi się do nauki socjologii,
którą autor zawarł ją w swoim dziele Le Suicide, o którym wspominałam już w swojej pracy.
Według autora, bowiem „każda grupa społeczna na skłonność do samobójstwa, której nie
można wyjaśnić ani organiczno-psychiczną konstytucją jednostek, ani charakterem
środowiska fizycznego”. Według Durkheima na decyzję o popełnieniu samobójstwa
największy wpływ na społeczeństwo, grupy, do jakich przynależy, relacje międzyludzkie,
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suicydogennego, czyli takiego, które przez swoje złe, niekorzystne funkcjonowanie,
umożliwia i stwarza warunki skłaniające jednostkę do targnięcia się na własne życie.
Durkheim wyróżnił cztery rodzaje samobójstwa, które odwołują się do koncepcji społecznej
dezorganizacji (Durkheim 2006).
Samobójstw egoistyczne to to, którego istotą jest niski poziom społecznej integracji,
przez co u jednostki występują zachowania autodestrukcyjne. Typ ten uznawany jest za
negatywny skutek występowania społeczeństw konsumpcyjnych. Współcześnie istnieje
bardzo wysoki wskaźnik ludzi samotnych oraz wyobcowanych. Najczęściej to właśnie oni
podejmują decyzje o zamachu na własne życie. Wyodrębnienie tego rodzaju samobójstwa
było możliwe przy założeniu występowania trzech czynników: „wzrost integracji
społeczności religijnych, wzrost integracji społeczności domowej (małżeństwo) oraz wzrost
integracji społeczności politycznej.” (Farnickai in. 2014) Podsumowując wspólnym
mianownikiem tych trzech czynników jest integracja społeczna. Jeżeli owa nie występuje,
człowiek chętniej rozwiązania szuka w zachowania autodestrukcyjnych.
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Drugi rodzaj to samobójstwo altruistyczne, które jest przeciwieństwem pierwszego
w kontekście społecznej integracji. Typ ten występuje przede wszystkim w sytuacjach,
w których integracja jest na tyle silna, że prowadzi do zachowań samobójczych. Samobójstwo
altruistyczne jest, więc „skutkiem nadmiernej socjalizacji, zbyt silnego przyswojenia
wzorców, przesadnej identyfikacji z normami społecznymi i obyczajowymi bądź
irracjonalnego podejścia do pełnionych ról społecznych” (Farnicka 2014). Osoba zaliczana do
tego typu samobójcy przekłada niektóre ideały nad własne życie. Aby bardziej przybliżyć
owy rodzaj samobójstwa podam wybrane przykłady pojawiające się na przestrzeni wieków.
Jednym z nich jest zwyczaj, który występował w niektórych cywilizacjach. Śmierć naturalna
wśród jednostek uznawana była za przejaw hańby, a starość za słabość. Samobójstwo było
przejawem heroizmu, co za tym idzie odwagi oraz poświęcenia. Durkheim, jako przykład
podał przypadek, w którym mężczyźni w pewnej cywilizacji, po ukończeniu pewnego wieku,
bądź po zachorowaniu, zabijali się. Wierzono, bowiem że w ciele człowieka żyje bóg, który
słabnie wraz z wiekiem oraz chorobą. Człowiek w takiej sytuacji miał za zadanie pozbawienie
się życia, aby nie dopuścić do osłabienia Boga. Kolejnym przykładem socjologa były wdowy,
które po śmierci męża zmuszone były popełnić samobójstwo. Przykładem może być tradycja
sati, która polegała na dobrowolnym skremowaniu się kobiety wraz z ciałem zmarłego męża.
Dzięki temu zabiegowi małżonkowie mogli odpoczywać w raju przez 35 mln lat. Kolejnym
przykładem byli słudzy, którzy zgodnie z funkcjonująca tradycją nie mogli przeżyć swojego
pana. Po śmierci gospodarza, sługa zobowiązany był poddać się spaleniu wraz ze swoim
dobytkiem. Na podstawie tych przykładów widać ze często silna więź doprowadzała do
zachowań autodestrukcyjnych. (Durkheim 2006)
Kolejnym przykładem są sekty religijne- grupy bardzo zagrożone występowaniem
samobójstw, szczególnie masowych. Sekty przyznają aktowi samobójstwa wyższą wartość
i głoszą że po śmierci będzie lepsze życie. Bardzo popularnym masowym samobójstwem było
wydarzenie z 1978 r., kiedy ponad dziewięciuset członków sekty Świątynia Ludu dokonało
zamachu na własne życie. W takich zbiorowościach występują bardzo silne więzi miedzy
członkami, a przywódca jest najczęściej osoba charyzmatyczną, przekonywującą. Jest on
kluczową postacią i autorytetem, który narzuca swoją wolę innym członkom.
Trzecim rodzajem samobójstwa jest akt anomiczny, będący przykładem zakłócenia ładu
społecznego, jego rozregulowania. Jednostka pod wpływem czynników takich jak zmiana
sytuacji politycznej, rozwój społeczny, gospodarczy lub sukces militarny gubi się w swoim
własnym świecie. Traci sens, nie potrafi się odnaleźć i decyduje się na śmierć. Zmiany
zakłócają równowagę obecną w życiu jednostki oraz zaburzenie porządku zbiorowego.
167

W takiej sytuacji osoba traci harmonie i stabilność systemu, poczucie bezpieczeństwa. Czuje
się zagubiona, bezradna, ponieważ straciła swój punkt odniesienia.
Ostatnim rodzajem samobójstwa jest typ falistyczny, któremu Durkheim poświecił
najmniej uwagi. Wyodrębnienie tego typu miało na celu zachowanie równowagi pomiędzy
pozostałymi rodzajami. Samobójstwo egoistyczne jest kontrastem do altruistycznego,
natomiast falistyczne miało być przeciwieństwem anomicznego. Według Durkheima: „takie
samobójstwo popełniają ludzie, których przyszłości bezlitośnie odebrano wszelkie
perspektywy i których uczucia są gwałtownie powściągane przez surową dyscyplinę.” Jako
przykład podał niewolników, którzy odbierali sobie życie, do którego i tak nie mieli prawa.
Więcej przykładów podała Maria Jarosz, miedzy innymi śmierć jednostki umieszczonej
w obozie koncentracyjnym, śmierć samobójcza podczas wprowadzenia stanu wojennego.
Jako śmierć tego typu postrzega się także śmierć na prośbę osoby chorego lub cierpiącego tzn.
eutanazja. Jest to dążenie do wydostania się z beznadziejnej życiowej sytuacji. Maria Jarosz
jako kolejne przykłady wymieniła samobójstwa masowe w sektach religijnych. Przykład ten
zaliczyłam do typu altruistycznego, ale ponieważ klasyfikacja dokonana przez Emile
Durkheima jest bardzo luźna, a granice miedzy kolejnymi typami ulegają zacieraniu, przykład
ten może być również zaliczony do tego typu. Trzeba jednak rozróżnić motyw, jakim
kierował się sprawca. W typie altruistycznym decyduje się na akt ostateczny w imię pewnych
idei i słuszności, w które głęboko wierzy. W typie falistycznym traktuje się go, jako
niewolnika pewnej grupy w tym przypadku religijnej, z której jedyną ucieczką jest
samobójstwo.
Typy wyróżnione przez Durkheima uważane są za klasyczna typologię samobójstw. Są
one tak jak wspomniałam powyżej luźne, nie można wyróżnić pomiędzy nimi sztywnej
granicy. Ulegają zacieraniu oraz wzajemnie się uzupełniają. Podział naukowca pozyskał
swoich zwolenników, ale także licznych przeciwników, którzy zarzucają autorowi pozorną
symetryczność oraz zniekształcanie rzeczywistości. Według niektórych socjolog stosuje tylko
takie przykłady, które potwierdzają jego własną tezę, lekceważy on przy tym pozostałe
czynniki.
Każdy człowiek jest inny, i każde samobójstwo rozpatrywać należy indywidualnie,
szukając motywów w różnych wymiarach. Dla jednej osoby powodem samobójstwa będzie
samotność, u innej czyn ten nastąpi pod wpływem choroby psychicznej, dla kolej śmierć
bliskiej osoby wpłynie znacząco na tą decyzję. Pomimo tych różnic, literatura wyróżniła
wspólne cechy dla osób zagrożonych tym zjawiskiem:
1) wspólny cel – pragnienie znalezienia rozwiązania problemu,
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2) wspólne zadanie – zmniejszenie świadomości bólu,
3) wspólny bodziec – ból psychiczny, który jest nie do zniesienia,
4) wspólny stresor – frustracja jakiejś potrzeby psychologicznej,
5) wspólny stan emocjonalny – beznadziejność i bezradność,
6) wspólny stan kognitywny – ambiwalencja,
7) wspólne spostrzeżenie – zawężenie pola widzenia,
8) wspólna akcja – ucieczka,
9) wspólna interpersonalna akcja – komunikowanie zamiaru samobójstwa,
10) wspólna cecha – zgodność samobójstwa z zaradnością w trudnościach. (Mozgawa
i in. 2017).
Podsumowując powyższą analizę stwierdzić można ze samobójstwo jest śmiercią obecną
w literaturze i życiu od dawna, co udowodniłam podając przykłady użyte przez Durkheima
tudzież Hołysta. Oprócz typologii, klasyfikacji i opisu zjawiska, bardzo duże znaczenie ma
profilaktyka, a także ocena ryzyka samobójczego, która pomaga wytypować osoby
z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Samobójstwo, o którym nie często mówi się w mediach,
jest zjawiskiem powszechnym, i spotkać może każdego. Dlatego należy kontynuować badania
nad problemem oraz edukować młodzież. Pokazywać społeczeństwu różne sposoby
rozwiązywania trudności, i podnosić świadomość ludzi ze samobójstwo nie jest jedynym
rozwiązaniem. Wybór jego może przynieść więcej negatywnych skutków niż pozytywnych.
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Streszczenie
Artykuł prezentuje istotę inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Warunkiem sprawnej
realizacji zadań w organizacji jest posiadanie przez menedżerów odpowiednich kompetencji takich jak:
prawidłowe rozumienie potrzeb współpracowników, samoświadomość oraz zdolność wczuwania się w emocje
innych osób. W artykule zostały omówione wyniki badań, które prezentują lukę między oczekiwaniami
pracowników a postrzeganiem poziomu jakości wykonywanej pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu
o inteligencję emocjonalną zapewnia firmom długotrwały i stabilny rozwój. Na podstawie przeglądu literatury
oraz badań przeprowadzonych przez firmę szkoleniową Exertus została oceniona rola inteligencji emocjonalnej
oraz jej wpływ na strategię zarządzania zasobami ludzkimi.
Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje miękkie, inteligencja emocjonalna.

Emotional intelligence in human resource management
Summary
This article presents the essence of emotional intelligence in human resource management. In order for tasks to
be performed efficiently in an organisation, managers must have the appropriate skills, such as a proper
understanding of the needs of co-workers, self-awareness, and the ability to empathise with other people’s
emotions. The article discusses the results of studies that show a gap between expectations and the perception of
the level of quality of work performed. Human resource management based on emotional intelligence ensures
long-term, stable development for companies. Based on literature review and research conducted by the training
company Exertus, the role of emotional intelligence and its impact on human resource management strategy was
assessed.
Keywords: human resource management, soft skills, emotional intelligence.

1. Wstęp
„Analizując zarządzanie organizacją na poziomie przedsiębiorstwa, należy rozpatrywać
je w kontekście relacji zachodzących między podmiotami gospodarczymi a ich otoczeniem.
Otoczenie prowokuje i niejako wymusza na firmach stworzenie określonej strategii.
Przedsiębiorstwo musi analizować zmiany zachodzące w bliższym i dalszym otoczeniu,
by móc określić możliwość sprostania wymogom otoczenia” (Jankowska 2002). Dlatego
w sprostaniu tym rozwiązaniom pomaga nieoceniony potencjał ludzki, który dziś stał się
najważniejszym czynnikiem rozwoju firmy. Myślenie o pracownikach w zasięgu
strategicznym spowodowało stworzenie koncepcji, w której ludzkie potrzeby traktowane są
priorytetowo. Jak twierdzi R. Branson „Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą
się o twoich klientów”. Chcąc dobrze zarządzać rozwojem, motywacją i zaangażowaniem
pracowników konieczna jest analiza ich oczekiwań, zachowań, oraz potrzeb. Aby zrozumieć
emocje i cele drugiego człowieka niezbędna jest inteligencja emocjonalna, która wchodzi
w skład umiejętności miękkich. Według badań Career Builder, aż 71% amerykańskich
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pracodawców uważa, że inteligencja emocjonalna, czyli zdolność do kontrolowania
i rozumienia emocji oraz zarządzania relacjami jest czynnikiem istotniejszym od inteligencji
racjonalnej, odpowiadającej za wiedzę techniczną (www1). Kolejne badania przeprowadzone
przez Carer Builder, na próbie 2600 zatrudnionych kierowników i specjalistów w dziedzinie
zasobów ludzkich przedstawiają, że EI (inteligencja emocjonalna) jest dominującą
umiejętnością, która pomaga w znalezieniu pracy, a 59% pracodawców nie zatrudniłoby
kogoś, kto ma wysoką inteligencję racjonalną i niską inteligencję emocjonalną. W XXI wieku
inteligencja emocjonalna stała się zasobem unikatowym i najbardziej poszukiwanym przez
pracodawców (www1). D. Goleman zwrócił na to uwagę już w latach dziewięćdziesiątych
XX w. (Goleman 2007). Pojęcie inteligencji emocjonalnej zostało uznane współcześnie za
najbardziej użyteczną zdolność w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Carr 2009).
Celem artykułu jest ocena roli inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu zasobami
ludzkimi oraz przedstawienie kluczowych oczekiwań pracowników.
2. Metody badawcze
Przedmiotem badań metodycznych jest zwrócenie uwagi na środowisko pracowników
w organizacjach, w celu pozyskania wiedzy na temat rozwoju oraz umiejętności zarządzania
personelem firmy. W artykule zostały poddane analizie badania przeprowadzone w 2012 roku
przez firmę szkoleniową Exertus Sp. z o.o. Badania były prowadzone w dwóch grupach:
średniej kadry menedżerskiej podlegającej wyższej kadrze menedżerskiej oraz wśród
pracowników niebędących menedżerami i podlegających średniej kadrze menedżerskiej.
Metryka respondenta odnosiła się wyłącznie do zaznaczenia stanowiska, co pozwoliło na
odniesienie się do wyników w podziale na dwie grupy – ocenę wobec średniej i wyższej
kadry menedżerskiej. Z pozyskanych 320 ankiet do dalszej analizy przyjęto 300 ankiet
(pozostałe były niepełne lub niewłaściwie wypełnione). Kadrę liniową stanowiły 203 osoby
i oceniały średnią kadrę menedżerską, która stanowiła 97 osób. Wyniki zostały opracowane
na poziomie zbiorczym, czyli oczekiwania zostały porównane z tym, co pracownicy
otrzymują od swoich pracodawców (postrzegania). Dzięki uzyskanym wynikom można
wyciągnąć wnioski na temat luki, która powstała między oczekiwaniami a doznaniami
pracowników (www2).
3. Inteligencja emocjonalna w strategii organizacji
Inteligencji emocjonalna definiowana przez psychologa D. Golemana posiada
predyspozycje psychologiczne takie jak samoświadomość, samokontrola, zapał, wytrwałość
w dążeniu do celu. „Jest to też zdolność motywacji, niezależność, zdolność wczuwania się
w emocje innych osób (empatia), zdolność do wyrażania swoich emocji w sposób zrozumiały
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dla innych” (Goleman 2011). Z kolei wiceprezes ds. zasobów ludzkich w Career Builder
twierdzi, że „kompetencje techniczne i inteligencja są ważnymi zasobami dla każdego
pracownika, ale kiedy nadchodzi czas do przyznania awansu liczą się dynamiczne
umiejętności interpersonalne, które wyróżniają kandydata. W rozwijającej się gospodarce
pracodawcy
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w stresujących sytuacjach i mogą wczuć się w potrzeby swoich współpracowników
i klientów, aby szybko rozwiązać ich problem i osiągnąć najlepsze wyniki” (www3).
Aktualnie sprawą priorytetową dla firm stało się wyzwolenie całego potencjału
człowieka, który M. Słowikowski i T. Curlej umownie dzielą na subpotencjał trzech
ośrodków inteligencji, a mianowicie: ośrodka intelektu, ośrodka emocji i ośrodka działania.
(Słowikowski i in. 2006). Proporcjonalne wykorzystanie wszystkich trzech ośrodków stwarza
możliwości praktycznie nieograniczonego rozwoju pracowników i osiągnięcia punktu
równowagi. Zwykle pracownicy wykazują tendencję do nadużywania ośrodka intelektu,
wspierając go emocjami, tym samym blokując możliwości rozwojowu trzeciego ośrodka
jakim jest działanie. (Słowikowski i in. 2006). Drogę do przekonania o ograniczeniach i tym
samym odcięcia pracowników od sporej części obszaru możliwości utorowały nieefektywne
procesy socjalizacyjne, opierające się na braku zrozumienia oczekiwań drugiej osoby. Takie
działania mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji i trudności podczas
wprowadzania strategii.
Autorzy książki „EQ. Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu” są
przekonani, że „Dzisiejszy zmienny, bardziej otwarty i płynny styl pracy wynagradza
połączenie inteligencji intelektualnej i emocjonalnej, zwłaszcza gdy chodzi o zaufanie i pracę
zespołową w celu rozwiązywania problemów i wykorzystywania możliwości” (Cooper i in.
2000). Są też pewni co do siły napędowej w biznesie w XXI w. O ile ową siłą w XX w. był
intelekt, o tyle w obecnym stuleciu będzie nią inteligencja emocjonalna oraz związane z nią
formy inteligencji praktycznej i kreatywnej - twierdzą zgodnie cytowani uprzednio uczeni.
Bardzo ważnym aspektem jest zastosowanie w strategiach działań właściwych relacji między
ich uczestnikami. Rozprzestrzeniająca się globalizacja nieustannie wywołuje potrzebę
ulepszania funkcji i struktur gospodarowania zasobami rzeczowymi i ludzkimi. Organizacje
powinny być świadome, że realizacja strategii przez osoby z wysoko rozwiniętą inteligencją
emocjonalną, są prawdziwą szansą na sukces. Pracownicy emocjonalnie inteligentnych
organizacji potrafią za pomocą rozwijanej inteligencji emocjonalnej świetnie radzić sobie
z problemami zawodowym, a zwłaszcza z przewidywaniem potencjalnych zmian rynkowych.
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Wszystkie działania zachodzące w firmie są działaniem kadry pracowniczej. Obsługa
urządzeń, maszyn, pojazdów, wprowadzane technologie i normy są dziełem pracowników.
Należy podkreślić, że istnieją znaczące aspekty ludzkiej pracy, których nie można zastąpić
nowymi maszynami i technologiami, ale, dzięki którym powstają stanowiska pracy
o najwyższej wartości (Quest Alliance 2018). Do kluczowych kompetencji pracowników
należą

umiejętności

humanistyczne,

obejmujące

kompetencje

miękkie,

które

są

umiejętnościami społecznymi i osobistymi. Społeczne umiejętności są podstawą na
stanowiskach kierowniczych i odnoszą się do współpracy, koordynacji zdolności
komunikacji, prawidłowego rozumienia potrzeb innych, natomiast umiejętności osobiste
odzwierciedlają indywidualne cechy charakteru takie jak ciężka praca, profesjonalizm oraz
inteligencja emocjonalna (Kurekova i in. 2012). Wszystko, co ma miejsce w organizacji
zależy od osób w niej zatrudnionych. W realizacji celów firmy konieczne jest wprowadzanie
zmian mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. W tabeli 1. przedstawiono,
iż, zarządzanie strategiczne firmy musi być ściśle powiązane ze strategią zarządzania
zasobami ludzkimi.
Tabela 1. Zarządzanie strategiczne firmy a strategia ZZL
Strategia firmy

Strategia ZZL

Jaką prowadzimy działalność?

Jakich pracowników potrzebujemy?

Dokąd zmierzamy i w jaki sposób chcemy dotrzeć
do celu?

Jakie są nasze mocne i słabe strony?

Jaki rodzaj struktury jest nam potrzebny?

W jakim stopniu mocne i słabe strony są związane z
zasobami ludzkimi?
Jakie to stwarza możliwości rozwoju i motywowania

Jakie są nasze szanse i zagrożenia?

pracowników? Jakie zagrożenia wynikają z deficytów
kompetencji?
W jakim stopniu są one związane z organizacją i

Jakie są główne problemy strategiczne?

personelem? Czy menedżerowie widzą implikację dla
zarządzania zasobami ludzkimi?

Jakie są kluczowe czynniki sukcesu determinujące
sposób realizacji misji

W jakim stopniu sukces firmy zależy od jakości,
motywacji, zaangażowania i postaw personelu? W jaki
sposób można stymulować wysoką efektywność pracy?

Źródło: Wilk A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2010, s. 21.
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W każdym z pytań dotyczących strategii rozwoju firmy zawarte jest nawiązanie do
kapitału ludzkiego, który realizuje założenia i cele firmy. Strategiczny plan rozwoju firmy jest
skorelowany z rozwojem
ojem pracownika, ponieważ każde nowe działanie związane jest
z nowymi zasadami, procedurami i umiejętnościami, które muszą zostać nabyte przez osobę
wykonującą dane zadanie. Strategia rozwoju pracownika powinna opierać się na określeniu
głównego celu jego rozwoju, przewidywaniu i zapobieganiu błędom w miejscu pracy oraz
eliminacji potencjalnych problemów podczas wdrażania nowych założeń (IAEA 2005).
5.Wyniki
Badania przeprowadzone wśród 300 osób, przedstawiają, że pracownicy nie zawsze
dostają to, czego oczekują
zekują od kadry zarządzającej, a w niektórych przypadkach otrzymują
nadmiar niechcianych zadań. Badanie objęło dwie grupy - pracowników liniowych
(2/3 próby), mających nad sobą średnią kadrę menedżerską i średnią kadrę zarządzającą
(1/3 próby), oceniającąą wyższą kadrę menedżerską. W badaniu została wykorzystana
pięciostopniową skala od „zdecydowanie nieważny” do „bardzo ważny”. Pracownicy liniowi
oceniali, jakie zachowania menedżerskie są najbardziej pożądane wśród pracodawców
i w jakim stopniu te zachowania
ania są realizowane przez menedżerów.

Rys. 1. Oczekiwania i postrzeganie poziomu jakości pracy. Źródło: Exertus (www3)
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Wszyscy badani najbardziej oczekiwali przyjaznego i rzeczowego udzielania informacji
korygujących ich działania (średnia oceny 4,8), ale uzyskiwali to w bardzo małym stopniu
(2,6). Zarówno dla średniej kadry zarządzającej, jak i dla liniowych pracowników było to
najważniejsze oczekiwanie w stosunku do szefa. Podobnie było w przypadku wyrażania
uznania za wykonaną pracę (oczekiwania - 4,6, realizacja - 2,7). Tego brakowało bardziej
menedżerom niż pracownikom liniowym, chociaż pierwsza grupa uzyskiwała to w większym
stopniu. Nieznacznie lepiej jest pod względem dbania o zapewnienie pracownikowi
kompetencji niezbędnych do wykonania zadania (średnia dla oczekiwań - 4,6, a stopień
otrzymywania - 3,1) (www3).
Wyniki wskazują na dwa pola niezgodności. Działania, które podwładni uznają za
niewystarczające względem oczekiwań i ważności oraz te, które są oferowane przez
menedżerów w nadmiarze względem oczekiwań podwładnych.
Największe oczekiwania pracowników, które nie są spełniane dotyczą przekazywania
informacji na temat ich pracy. Do tych oczekiwań można zaliczyć działania coachingowe
menedżera, które powinny odnosić się do poznania pracownika, koncentracji na myślach,
emocjach, poglądach i oczekiwaniach (Auerbach2006).Kadra kierownicza powinna stworzyć
warunki, w których pracownicy będą mogli wyciągać wnioski z popełnianych błędów,
rozmawiać o celach, ustalać kryteria oceny działań oraz uzgadnianiać strategie rozwoju
zarówno dla siebie jak i całej organizacji (Parsloe 2000).
Kolejnym obszarem, gdzie widoczny jest niedobór w spełnieniu oczekiwań to
budowanie świadomości biznesowej podwładnych. Ten obszar dotyczy tematów takich jak:
komunikowanie celów organizacji, określania celów pracy pracownika czy ustalania roli
pracownika w świetle całej organizacji. Następne obszary niedoboru, to elementy związane
z obszarem stawiania wymagań i rozliczania z ich realizacji. Głównymi obszarami
wykazującymi znaczne luki są takie kwestie jak: uzgadnianie celów i planów działań,
określanie odpowiedzialności i uprawnień, precyzyjne delegowania zadań. Obszar wspierania
pracowników w realizację celów również wymaga przemyśleń wśród kadry decyzyjnej,
ponieważ rozwój kompetencji menedżerskich w tym zakresie dotyczy głównie inteligencji
emocjonalnej odpowiedzialnej za udzielania informacji zwrotnej, wyrażania uznania,
przekazywania wiedzy, odpowiednie rozpoznawanie mocnych i słabych stron podwładnych.
Druga

grupa

rozbieżności

oczekiwań

wobec

menedżerów

dotyczy

działań

nadmiarowych w stosunku do potrzeb pracowników. Takie działania mogą wpływać
negatywnie na atmosferę w pracy i powodować konflikty. Pracownik, który jest notorycznie
kontrolowany i nie ma swobody wykonywania swoich obowiązów może popełniać więcej
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błędów, tym samym obniżając swoją produktywność. Taka postawa wpływa ujemnie nie
tylko na postrzeganie firmy, ale także na jej wydajność. Nadmierne delegowanie obowiązów
i kontrola sprawiają, że podwładni tracą swoją samodzielność i wykonują powierzone im
zadania bez zaangażowania, obniżając, jakość swojej pracy.
Aby zredukować lukę, która powstała między oczekiwaniami a doznaniami
pracowników najwyższa kadra kierownicza powinna zaplanować regularny dialog
z pracownikiem opierający się na poznaniu jego potrzeb czy mechanizmów, którymi się
kieruje, jako indywidualna jednostka. Badania nad zagadnieniem inteligencji emocjonalnej
pokazują, że ludzie, którzy rozumieją swoje emocje i emocje innych są w posiadaniu
wysokich predyspozycji i kompetencji, które mogą wpłynąć na rozwój całej organizacji.
Badania dowodzą, że im wyższe stanowisko, tym niżej liczą się wskaźniki IQ i umiejętności
techniczne (Goleman 2007). Natomiast na najwyższych szczeblach zarządzania, modele
kompetencji przywódczych składają się zwykle w 80-100% ze zdolności emocjonalnych
(Goleman 2007). Takie cechy inteligencji emocjonalnej, jak samoświadomość, panowanie
nad destrukcyjnymi emocjami i empatia, stają się oczywistymi cechami, które są niezbędne
do zrozumienia oczekiwań firmy i innych pracowników. Inteligencja emocjonalna góruje,
zatem nad IQ głównie w „miękkich” dziedzinach, w których trzeba zrozumieć potrzeby
drugiego człowieka. Inteligencja emocjonalna jest jednym z najważniejszych czynników
służących do oceny mocnych i słabych stron pracowników.
W strategii zarządzania zasobami ludzkimi powinny się, zatem znaleźć szkolenia
służące poprawie kontroli i zwiększeniu inteligencji emocjonalnej wśród pracowników.
Prowadzenie dialogu z pracownikami, przez osobę, która charakteryzuje się wysokim
poziomem inteligencji emocjonalnej pomoże w trafnym określeniu oczekiwań. Pracownicy
mają różne oczekiwania wobec pracodawców, które nie opierają się tylko na aspekcie
finansowym, ale także demograficznym, ekonomicznym i etycznym. W celu ich rozpoznania
przedsiębiorstwa powinny prowadzić z pracownikami systematyczny dialog, który służy
również przekazywaniu i pozyskiwaniu informacji na temat działalności przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcze organizacje rozumieją znaczenie samoświadomości, jednak tylko
nieliczne tworzą możliwości jej budowania. Bez wątpienia oczekują one od swoich
pracowników biegłości w analizie danych i wiedzy merytorycznej. Rzadko jednak formułują
konkretne oczekiwania, co do umiejętności rozpoznawania emocji i oczekiwań w zespole.
Niejednokrotnie organizacje są tak skoncentrowane na ilorazie inteligencji swoich
pracowników, że pomijają znaczenie inteligencji emocjonalnej. A przecież to właśnie
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inteligencja emocjonalna pozwala budować firmy, które osiągają większe zyski i są mniej
narażone na ryzyko utraty wiedzy organizacyjnej w wyniku rotacji pracowników.
6. Wnioski
Inteligencja emocjonalna odgrywa ważną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
ponieważ wiąże się z osiągnięciem większej satysfakcji z pracy, lepszym rozpoznawaniem
oczekiwań i świadomym dążeniem do realizacji celu. Ogólna inteligencja emocjonalna
istotnie wpływa na zaangażowanie pracowników oraz ich lojalność wobec firmy (Ashkan
Khalili 2011). Inteligentniejsze emocjonalne jednostki w sposób skuteczny i ciekawy
zgłaszają pomysły, określają cele oraz argumentują powody podejmowanych decyzji, lepiej
radzą sobie również w pracy zespołowej analizując oczekiwania innych.
Wynik przeprowadzonego badania przedstawia rozbieżności wynikające z postrzeżeń
pracowników dotyczących warunków pracy a ich oczekiwań wobec przełożonych. Analizując
powyższe badanie należy stwierdzić, że przeprowadzanie szkoleń z rozpoznawania emocji,
zachowań, świadomości organizacyjnej oraz empatii, pozwoli na osiągnięcie wyższego
poziomu

zarządzania

zasobami

ludzkimi.

Na

efektywność

pracy

poszczególnych

pracowników ma wpływ kierownicza umiejętność zarządzania zespołem ludzi (ZZL). Dlatego
bardzo ważna jest skuteczna komunikacja i pozytywne kontakty kierownika z pracownikami.
Regularna analiza wymagań pracowników, wpłynie na uzyskanie wiedzy, która pomoże
w określeniu odpowiednich zadań i stanowisk, dzięki którym pracownicy będą
usatysfakcjonowani i bardziej produktywni. Spełnienie oczekiwań pracowników wpływa na
ich zaangażowanie w realizacje celów organizacji, dlatego zatrudnienie menedżerów, którzy
charakteryzują się wysokim stopniem inteligencji emocjonalnej zwiększa szansę na
kompleksowe rozpoznanie oczekiwań innych.
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Abstract
This paper presents results from two studies of risks connected with online shopping which were conducted in
2017 and 2018. The studies were carried out on a group of 400 and 415 respondents, respectively, using paper
questionnaires. The one year gap between the questionnaires allowed conclusions to be drawn not only about the
relevance of factors shaping risk perception but also about the evolution of such perception over time. On the
one hand, the studies revealed increased trust towards the online distribution channel, while on the other hand
they showed the increased importance of risk areas such as express and punctual delivery, problem-free contact
with the seller, quick solution of technical and logistical problems, recognition of complaints and delivery of
correct products.
Keywords: online shopping, e-consumer, risk factors

Postrzganie ryzyka konsumenckiego w procesie zakupów online
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących ryzyka związanego z dokonywaniem
przez konsumentów zakupów w Internecie w latach 2017 i 2018 roku. Oba badania, przeprowadzono przy
wykorzystaniu papierowego kwestionariusza ankiety na grupie 400 oraz 415 respondentów. Kwestionariusze
zostały rozdane w odstępie jednego roku, dzięki czemu możliwe stało się wnioskowanie nie tylko o samej
istotności możliwych czynników, kształtujących postrzeganie ryzyka, ale także o jej ewolucji w czasie. Z jednej
strony badanie uwidoczniło zwiększenie zaufania wobec tego kanału dystrybucji, a z drugiej ukazało wzrost
znaczenia obszarów ryzyka, takich jak ekspresowa i terminowa dostawa, bezproblemowy kontakt ze
sprzedawcą, szybkie rozwiązanie problemów technicznych i logistycznych, uznawanie reklamacji oraz dostawa
prawidłowych produktów.
Keywords: zakupy on-line, e-konsument, czynniki ryzyka

1. Introduction
Internet transactions involve a wide range of risks which may effectively discourage the
consumer from shopping online or have a strong adverse impact on the level of consumer
satisfaction with the product itself and the shopping process. In any business organisation
various risk elements are part of business operations. That is why all companies which do
business over the Internet should pay attention not only to economic risk that can be managed
with derivatives purchased to protect against fluctuations in prices, exchange or interest rates
(Majewska 2013), but also psychological risk and the possible loss of time by consumers
when shopping online. Any uncertainty for the consumer is a risk to the company and may
cause a fall in the consumer’s satisfaction. The first studies of risks in consumers' shopping
decisions covered risks perceived during grocery shopping. Most of them dealt with the
influence of the brand on the level of risk perceived by consumers and they proved that
consumers viewed the purchase of brand products as less risky than that of no name products
(Del Vecchio et al., 2005). Consumers’ shopping decisions are always linked with risk (Gupta
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et al., 2004). The perception of risk leads to the modification of shopping decisions, because
shopping behaviours may cause negative consequences. The notion of perceived risk entails
an assessment by the buyer of potential loss in connection with risky behaviour (Littler et al.,
2006). Based on the Oxford English Dictionary, Wikipedia says that the definition of risk
derives from the French word “risqué”and was formulated in 1621. Risk is defined as
”(exposure to) the possibility of loss, injury, or other adverse or unwelcome circumstance;
a chance or situation involving such a possibility” (www.wikipedia.en, 2018).
The goal of this paper is to present similar results of studies conducted in 2017 and 2018 and
attempt to answer questions regarding factors contributing to risk perceived by e-consumers,
the sources of perceived risk in selecting the sales channel and the methods for reducing
perceived e-shopping risk in specific product distribution systems. The results of the studies
made it possible to present a number of conclusions concerning business processes in the
areas of sales, customer service, logistics as well as market trends.
2. Customer Perceived Risk
The dominant form of e-commerce are Internet shops (www.stat.gov.pl).The first Internet
shops which offered an online order form came into being in 1994 (Pizza Hut). A year later
the first online store was established that resembled today’s shops such as Zalando (clothes
vendor) and eBay (bidding service). From the customer’s perspective online shopping is an
extremely comfortable alternative to traditional brick-and-mortar stores. Internet shopping
offers the buyer a number of significant benefits such as convenient delivery, usually lower
prices than in the traditional distribution channels or possibility to quickly compare
components of huge numbers of products using specialised browsers. However, the very
nature of such transactions involves many potential threats which translate into clearly higher
risk perceived by consumers (Tan 1999).Risk factors may be classified into those connected
with the products, delivery or online payment (Schroder et al.,2008). Product risk is higher
when the consumer cannot see the product, whereas delivery risk and payment risk are higher
when the consumer has no control over delivery date and payment is made online by credit
card, respectively.
Feather man and Pavlou have differentiated altogether six elements that form perceived risk
(Fig.1). In their research on distribution of e-services over the Internet they have confirmed
that risks concerning channel functionality (time risk, privacy risk, financial risk) are of
primary importance. With regard to the hierarchy of risks they found that at the top of all
other risks in this services sales channel is the functional risk (Featherman et al., 2003).
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Fig. 1. Risk Hierarchy. Source: Author’s own, based on (Featherman, Pavlou, 2003, p. 455)

Figure 1 shows types of functional risk affecting shopping decisions of e-customers. The most
important of them is financial risk which refers to potential financial expenditure including
the purchase price and later the depreciation costs. Potential financial loss may result from the
wrong description of an offer. Time risk is another type of risk which occurs when orders are
placed via unfamiliar Internet sites where product search, a buyer registration and making
payment may take more time. Psychological risk is the disturbance of the e-consumer’s peace
of mind resulting from disappointment with the product ordered online. Failure to achieve the
shopping goal may cause frustration or even lead to the abandoning of one Internet shop and
going to another. Another, less important risk is associated with social concerns regarding
lack of acceptance by the group and loss of social status as a result of the placement of an
order for a product or service with an online shop that offers low quality. The last category of
risk, i.e. privacy risk, refers to a potential loss of personal data which may be used by Internet
companies to customise their offers. In extreme cases bank details may be used to make bank
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transfers without the account holder’s knowledge. The overall risk is a summary of all risks
and serves as a measure of perceived risk where all risk categories are assessed jointly.
In earlier studies on online shopping consumers indicated that their decision to enter into
a transaction was affected predominantly by perceived risk of shopping which largely referred
to protection of privacy and personal data safety, online transactions safety and product risk
(Clemes et al., 2014). Product risk seems especially high in out-of-shop sales where the
product cannot be touched, tried on or tried out. In such circumstances functional, financial
and time risks play a special role (Laroche et al., 2014). Studies show that the broadening of
the consumer’s knowledge about the product to be purchased is a very important way of
reducing perceived risk. A sense of safety has then a greater impact on perceived risk
reduction than ensuring a sense of privacy for the buyer. A short delivery time is also very
important for a positive attitude to online shopping, especially in the case of products that
require a long delivery time, e.g. non-standard or rare items (Gupta et al., 2004).
The impact of various risk categories on shopping behaviour depends on the generation of
consumers, i.e. the importance attached to various risks is determined by the consumer’s age.
Studies of consumers’ shopping preferences show that members of generation Y perceive
social risk as particularly important whereas Baby Boomers focus largely on financial and
physical risks (Perment, 2013).
3. Research Methods Employed
The risks ascribed by Polish consumers to online transactions and the factors shaping those
risks were subject of two studies. The first study was carried out in 2017on 458 respondents
of which 400 questionnaires were used for analysis. There were 210 male respondents and
190 female respondents. The second study was carried out in autumn 2018 on 450respondents
of which 415questionnaires were used for analysis (232 women, 168 men).Both studies
covered generation Zmembers who are focused on gaining knowledge and new experiences
from the Internet (www.exago.com, 2017). According to studies by Statistics Canada,
generation Z was born after 1993 (www.theglobeandmail.com, 2016).Therefore, subjects
were selected from the 18-24 age bracket.
In both studies paper questionnaires were employed and questions referred to 20 risk factors
connected with online shopping. Problems and threats associated with online transactions
were identified on the basis of scientific and industry literature as well as market observation.
In the first instance functional risk factors were examined.
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Tab.1 Classification of risk factors
Type of risk

Risk factors



Financial risk





Time risk



hindered contact with the seller, (technical
problems with the shop’s website),
loss of time for product return, repair or
replacement,
long delivery time; unpunctual delivery,






risk of complaint rejection,
possibility of product damage during delivery,
risk of delivery cancellation,
risk of receiving the wrong product,



criticism from close family and friends for risky
shopping,
loss of social status as a result of unfashionable
purchase,
risk of purchase of environmentally unfriendly
product,
purchase of a product resulting from labour
exploitation,



Psychological risk


Social risk




Privacy risk

possibility of fraud,
need to incur additional costs, e.g. delivery costs,
tax,
difficulties with finding delivery costs on the
shop’s website,
failing to notice lower prices offered by other
companies,





need to leave personal data on the Internet,
risk of personal data being sold to a third party,
use of bank details for unlawful purposes,

Source: Author’s own

The variables in question were measured using a five-point Likert scale where low scores
represented the marginal importance of a given factor whereas high scores indicated the more
important role of a given factor for respondents.
4. Study Results
Eurostat’s survey shows that the majority of e-customers (69%) in Europe in 2017 did not
experience any problems during shopping. 17% respondents experienced cancellation of their
orders by the Internet store, whereas 11% respondents experienced technical problems with
the shop’s website. Therefore, it may be concluded that the risk of failure during online
shopping is relatively low and interest in online shopping is going to grow year by year
(www.eurostat.eu, 2018).
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The first step of analysis conducted by the author was to calculate avera
average
ge scores on the basis
of points allocated to various categories of problems and threats by respondents in the study
conducted in 2017.

Diagram 1. Average assessments of examined risk factors in 2017 and 2018. Source: Author’s own

The collected research material showed that respondents during planning or making
transactions were most afraid of psychological risk, i.e. of receiving an incorrect product,
delivery cancellation, product damage during delivery and complaint rejection (average score
4.0in a fivee point scale). Financial risk (3.8) is also a significant problem and includes the
need to incur additional costs
costs, the possibility of fraud,, difficulties with finding information
about delivery and return costs and failing to notice lower prices in other e--shops. At the same
time risk of online shopping in 2018 was analysed. Respondents were still most afraid of
psychological risk (4.2) and financial risk (3.6). However, there was a sharp decrease of
concerns regarding personal data privacy, and privacy ri
risk
sk was rated at 2.3 in 2018.
Looking at the differences between the two study periods (Table 1), attention should first be
drawn to the increased importance of two risk categories, i.e. time risk (growth by 0.28) and
psychological risk (growth by 0.24). Th
Thee highest increase can be seen in the importance
attached by respondents to two factors: unpunctual delivery (increase by 0.56) and long
delivery time (increase by 0.51).This means that customers expect punctual and quick
delivery. Therefore, companies sho
should
uld focus on the logistical process and introduce measures
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to ensure that deliveries are not only completed in a short time but also punctually in
accordance with information provided during the placement of the order.
Psychological risk was rated as being of highest importance (4.2).The contributing factor of
this risk category whose assessment changed most is complaint rejection (increase by
0.45).This may result from rejection of complaints experienced earlier by customers. The
studies suggest that every other person who files a complaint becomes more attached and
loyal to the company after approval of their complaint than people who have never had
problems of this nature (Rudawska, 2005). Therefore, when formulating complaints
regulations companies should make sure that they are customer friendly and reduce the risk of
complaint rejection.
The highest decrease can be seen in the category of privacy risk (-1.21) which includes such
factors as use of bank details for unlawful purposes (-1.47), risk of personal data being sold to
a third party (-1.34), possible theft of personal data (-1.28) and the need to leave personal data
on the Internet (-0.76). Such a significant drop may have been caused by the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data, and the repealing of Directive 95/46/EC (Official Journal of the European Union,
L 119, 4 May 2016) (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj,2018). This regulation
came into force on 25.05.2018. Until mid 2018 the majority of e-shops processed customers’
personal data (age, sex, shopping history, etc.) in order to better customise their offers to
customers’ interests. This process could take place without the customer’s knowledge.
However, pursuant to the General Data Protection Regulation, in order to comply with the
new law e-shops must inform every person whose data is to be used.
Another risk that continues to play a major role, but whose importance decreased is financial
risk (-0.30). In this category the greatest change refers to the possibility of fraud (-0.82).This
factor is connected with the use of personal data. Therefore, the decrease of importance of this
factor may be the result of restrictions in personal data handling. Since 25.05.2018 when the
General Data Protection Regulation came into force users are informed by e-shops about
profiling, i.e. any form of automated processing of personal data to assess certain personal
features of customers, in particular their economic situation, personal preferences, interests,
credibility, behaviour, location or movement. Online shopping and new data protection rules
require companies to inform their customers about profiling and additionally customers must
give their consent for such profiling (www.superoffice.com, 2018).
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Social risk, which in 2018 was rated as least important among other risk categories, dropped
by (-0.27).In this category the biggest decrease refers to criticism from close friends and
family for risky shopping. This may indicate that society is becoming increasingly tolerant
and online shopping is less risky year by year.
Table 2. Differences in the assessment of importance of risk factors in the study periods
Factors

2017
4.22
3.98
3.68
3.53
3.24
3.39
3.19
3.20
3.67
4.16
3.92
4.07
1.74
1.61
1.86
1.70
3.01
3.50
3.68
3.88

Possibility of fraud
Need to incur additional costs, e.g. delivery, tax
Financial Risk
Difficulties with finding information about delivery costs
Failing to notice lower prices offered by other companies
Hindered contact with the seller
Loss of time for product return, repair or replacement
Time Risk
Long delivery time
Unpunctual delivery
Risk of complaint rejection
Possibility of product damage during delivery
Psychological
Risk
Risk of delivery cancellation
Risk of receiving an incorrect product
Criticism from close friends and family for risky shopping
Loss of social status as a result of unfashionable purchase
Social Risk
Risk of purchase of an environmentally unfriendly product
Purchase of a product resulting from labour/child exploitation
Need to leave personal data online
Risk of personal data being sold to a third party
Privacy Risk
Possibility of personal data theft
Use of banking details for unlawful purposes
Source: Author’s own.

2018
3.40
3.92
3.55
3.33
3.26
3.40
3.70
3.75
4.12
4.17
4.29
4.22
1.22
1.36
1.57
1.68
2.24
2.16
2.40
2.41

Change
-0.82
-0.06
-0.13
-0.19
0.03
0.01
0.51
0.56
0.45
0.01
0.37
0.15
-0.52
-0.25
-0.29
-0.02
-0.76
-1.34
-1.28
-1.47

Table 3.Risk assessments in 2017-2018
Risk Assessment

2017

2018

Change

Financial Risk

3.85

3.55

-0.30

Time Risk

3.25

3.53

0.28

Psychological Risk

3.95

4.20

0.24

Social Risk

1.73

1.46

-0.27

Privacy Risk

3.52

2,30

-1.21

Overall Risk

3.26

3.01

-0.25

Source: Author’s own.

Overall risk was calculated on the basis of average assessments of the five risk categories
presented in Table2and included financial risk, time risk, psychological risk, social risk and
privacy risk. Overall risk amounted to 3.26 in 2017. In 2018 overall risk decreased to 3.01.
This change suggests that consumers' concerns diminished. However, companies should pay
attention to time risk because customers are afraid that they may easily waste time during
online shopping due to technical, transactional or logistical difficulties.
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4. Conclusion
The research material collected clearly shows changes in the structure of importance of
potential causes of risk connected with Internet transactions. Consequently, it shows changes
in the perception by consumers of this distribution channel. Today’s consumers perceive time
as the most unique resource –once lost time cannot be regained. Therefore, time risk also
refers to the elongated customer service/self-service process, the need to learn to use the
online sales channel, time used for filing a product complaint or arranging for a product
return. Reduction of this risk may result in shorter delivery times, a seamless shopping
process and, first of all, and increased customer satisfaction.
It should also be noted that trust in online shopping–expressed both in a decreased perceived
importance of fraud risk and an increased sense of safety online– is likely to increase. Such
a situation may on the one hand be associated with consumers becoming accustomed to the
ubiquity of Internet stores and online transactions while on the other it may be linked with the
increased awareness of consumers about new data protection rules which were introduced by
the European Parliament in May 2018. Average overall risk based on all risk categories was
3.26 points 2017 and it fell to 3.01 in 2018. This change may have a positive impact on
e-commerce because consumers’ conviction about decreasing risk of online shopping
contributes to more frequent use of e-services.
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Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu jest działalność społeczna i charytatywna małżonek prezydentów i premierów
Drugiej Rzeczypospolitej w okresie zaborów i w niepodległej Polsce. Artykuł ma nakreślić jak wiele z nich
zajmowało się tą sferą. Ilość małżonek wynosiła 28 kobiet, z czego zdecydowana większość z nich zajmowała
się jednak rozwijaniem własnej kariery zawodowej bądź politycznej czy też zajmowało się swoją rodziną.
Działalnością charytatywną trudniły się najwięcej pierwsze damy, ponieważ uważano to za jeden z ich głównych
obowiązków.
Słowa kluczowe: działalność charytatywna, żony prezydentów i premierów, Druga Rzeczypospolita

Social and charitable activity of the spouses of presidents and prime
ministers of the Second Republic of Poland
Summary
The article describes charitable and social activity of the spouses of presidents and prime ministers of the Second
Republic of Poland in the partitions and independent Poland. The author states how many of them took part in
such activities. 28 women were considered, but the author points out that the most of them were focused on
careers or family life. The first ladies were occupied by charity work the most, which was their duty.
Keywords: charitable activity, wives of presidents and prime ministers, Second Republic of Poland

1. Wstęp
W Drugiej Rzeczypospolitej funkcjonowało 30 „ekip” rządowych, na których czele
stało 19 premierów, przy czym wielu z nich pełniło ten urząd wielokrotnie. Natomiast funkcję
prezydenta w latach 1922-1939 sprawowały 3 osoby (w latach 1918-1922 urząd głowy
państwa, jako Naczelnik Państwa pełnił Józef Piłsudski). Nie każdy przywódca polityczny był
żonaty; kawalerami w gronie premierów był Aleksander Skrzyński, Walery Sławek i Leon
Kozłowski. W sumie było 28 małżonek międzywojennych naczelnych mężów stanu okresu
międzywojennego, jednak niewielka ilość z nich zapisała się na kartach historii i w źródłach
z powodu swojej działalności społecznej, prowadzonej w okresie zaborów i w Drugiej
Rzeczypospolitej.
Środowisko, do którego przynależały żony premierów i prezydentów Drugiej
Rzeczypospolitej z racji pełnionych przez siebie lub przez swego męża funkcji szereguje ich
w elicie społeczno-politycznej. Wiele partnerek mężów stanu kultywowało wzorzec, zgodnie,
z którym jedną z przypisanych ról jest działalność społeczno-charytatywna oraz patronowanie
różnorodnym przedsięwzięciom kulturalnym. Nie oznacza to, że były pozbawione one
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ambicji zawodowych czy politycznych, ponieważ ich działalność w formie społecznocharytatywnej często była pobocznym rezultatem ich właściwych zajęć. Niekiedy trudno
oddzielić działalność społeczną od politycznej, co często było ze sobą ściśle powiązane. Tak,
więc za aktywność społeczno-charytatywną uznawałam jedynie poczynania niemające
żadnych związków z partiami politycznymi.
2. Działalność charytatywna i społeczna
Znana ze swojej szerokiej działalności filantropijnej była Helena z Rosenów, druga
małżonka premiera Paderewskiego. W latach trwania I wojny światowej aktywnie
współuczestniczyła w działalności męża na rzecz pomocy ofiar wojny na terenie ziem
polskich. W czasie, gdy Paderewski udzielał w Ameryce koncerty, z których zysk był
przeznaczony na pomoc rodakom, Helena sprzedawała lalki w polskich, ludowych strojach
wykonane przez rodzimych artystów przebywających w Paryżu, które cieszyły się
popularnością wśród amerykańskich elit. Uzyskane dochody przeznaczane były na koszty
utrzymania się polskich artystów, a nawet wystarczały na inne cele: „Lalki te nie tylko
zapewniały środki do życia wielu polskim artystom i uchodźcom w Paryżu, którym dobrze
płacono za ich wyrób, ale również dzięki zyskom ze sprzedaży byłam w stanie zakupić mleko
dla dzieci w Polsce i zrealizować wiele innych pożytecznych celów” (Paderewska 2015).
Helena wspomagała męża także w utworzeniu w 1915 r. Polish Victims Relief Fund (Fundusz
Pomocy Polskim Ofiarom Wojny) w USA, również na ten cel organizując kiermasze ręcznie
produkowanych lalek.
W 1917 r. Helena założyła w USA Komitet Opieki nad Polskimi Żołnierzami, którego
celem było zapewnienie wsparcia oraz opieki polskim żołnierzom szkolonych w Kanadzie,
a także objęcie pomocą ich rodzin. Podjęła także starania o utworzenie Polskiego Czerwonego
Krzyża, co jej się nie udało. Odmowę uzasadniono tym, że Polska, jako niesuwerenny kraj nie
może posiadać odrębnej organizacji Czerwonego Krzyża, co było niezgodne z zasadami
stowarzyszenia. Helena niezrażona niepowodzeniami założyła na początku 1918 r. w Nowym
Jorku Polski Biały Krzyż (PBK) i została jego przewodniczącą. Działania PBK opierały się na
wysyłaniu paczek polskim żołnierzom Armii Polskiej we Francji, organizacji wyposażenia
sanitarnego i wyszkolenia personelu sanitarnego, objęto pomocą także rodziny żołnierzy
polskich oraz wdów i sierot po poległych. Jej społeczną działalność, w poetycki sposób,
opisuje Józef Orłowski: „Helena Paderewska podała rękę żołnierzowi, który boso i często
głodny poszedł wyrywać zielsko obcych zaborów i obcego najazdu z narażeniem
i poświęceniem własnego życia. […] wzięła się do postawienia dachu nad głowami dzielnych
zastępów patriotycznej inteligencji polskiej, którą wojna zepchnęła do najstraszniejszej
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niedoli. […] zorganizowała ratunek dla dziatwy i młodzieży uchodźców z musu […],
rozbitków z okresu wojny, rozrzuconych po Europie bez dachu i chleba [...]” (Orłowski
1929).
Po przyjeździe do Polski Helena powołała do życia na jej terenach PBK, zostając
w 1919 r. przewodniczącą Rady Naczelnej. Organizacja zajmowała się m.in. zakładaniem
kantyn pułkowych, zaopatrywaniem szpitali, pracą wśród ludności cywilnej, w tym
organizowaniem żłobków i szkół dla dzieci. Stworzenie PBK Helena uważała za swoją
główną zasługę dla kraju (Paderewska 2015). Inną jej inicjatywą było otwarcie w Warszawie
szpitalu chirurgicznego, zwanego później jej imieniem. Była także fundatorką Szkoły
Hodowli Drobiu i Gospodarstwa Domowego w Julianie pod Warszawą, w której kształciły się
młode dziewczęta. Wykupiła też posiadłość w Sulejówku na Dom dla Zasłużonych Staruszek,
który znajdował się pod egidą Towarzystwa Pomocy dla Inteligencji, której była
współzałożycielką, patronowała licznym ochronkom dla dzieci, zainicjowała powstanie
Centralnego Komitetu Pomocy Dzieciom. Helena ponadto była honorową członkinią wielu
organizacji np. Związku Polek w Ameryce. W 1920 r. została odznaczona przez papieża
Benedykta XV Wielkim Krzyżem Orderu „Pro Ecclesia et Pontifices”.
Pracą społeczną w międzywojennej Polsce zajmowała się także Aleksandra Piłsudska,
druga współmałżonka Piłsudskiego. Weszła do Zarządu Stowarzyszenia Towarzystwa Opieki
nad Bezdomnymi Dziećmi „Nasz Dom”, zajmującego się sierotami i opuszczonymi dziećmi,
doglądając w nim spraw finansowych. Niektóre przedstawicielki elit negatywnie oceniały jej
społeczne zaangażowanie, ponieważ uważały, że dzięki swojej pozycji Aleksandra mogłaby
zdziałać dużo większe rzeczy na arenie politycznej kraju: „Na jednym balu rozmawiałam
dłużej z panią Piłsudską, która mogłaby wypełniać bardzo doniosłą rolę w obecnym układzie
stanowisków, a nie ma jakby żadnej tego świadomości i zajmuje się urządzaniem zabaw na
dochód towarzystwa Nasz Dom, jak zwyczajna doktorowa czy inżynierowa” (Nałkowska
1980). Wkrótce po rozpoczęciu działalności w „Naszym Domu”, Marszałkowa została
honorową przewodniczącą „Rodziny Wojskowej”, powstałej w 1925 r., w której sprawowała
pieczę nad organizacją w Warszawie przedszkoli i szkół powszechnych dla dzieci
pochodzących z rodzin wojskowych. Jedną ze współorganizatorek „Rodziny” była Julia
Świtalska, pierwsza żona premiera Świtalskiego, która kierowała w organizacji wydziałem
sanitarnym (Dunin-Wąsowiczowa 2005). W jej mieszkaniu odbywały się zebrania kobiet
udzielających się w „Rodzinie”. Czynną działaczką była także Maria z domu Stattler,
pierwsza żona premiera Jędrzejewicza, która udzielała się, jako „doradczyni na konferencjach
szkolnych” (Piłsudska 2004). Germaine (nazywana w Polsce Żermeną) Składkowska, druga
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żona premiera Składkowskiego pochodząca z Francji, brała udział w przygotowywaniu
letnich kolonii organizowanych przez „Rodzinę”, pełniąc w ich trakcie rolę wychowawczyni
(Adamczyk, 2003).
Pod koniec 1926 r. Marszałkowa razem z prezydentową Michaliną Mościcką i Marią
Bartel, ówczesną premierową, zajęła się organizacją stowarzyszenia „Osiedle”, które swoją
pomocą otoczyło bezdomnych warszawiaków (Piłsudska 2004). Pomoc dotyczyła
zorganizowania kuchni dla bezrobotnych, dożywiania dzieci i przygotowywania dla nich
świetlic, bibliotek i kolonii oraz urządzania zbiórek odzieży przeznaczonej dla bezdomnych.
Tworzono także działki rolne, na których najubożsi mogli uprawiać warzywa na własny
użytek. Założyła także pokrewną „Osiedlu” organizację pod nazwą „Opieka”, skupioną na
pomocy dzieciom (m.in. zakładanie świetlic, przedszkoli).
Piłsudski prawdopodobnie pozytywnie oceniał społeczną działalność swej żony, o czym
świadczy relacja Kazimiery Iłłakowiczówny utrzymana w żartobliwej konwencji: „O pani
Marszałkowej mówił <moja Ola> i że jest <jak minister> w tych wszystkich swoich pracach
społecznych” (Iłłakowiczówna 1939). Zdziwienia pracą społeczną Aleksandry nie ukrywał
Jędrzej Moraczewski, który w rozmowie z nią mówił: „Jak to, pani, socjalistka, zajmuje się
filantropią? […] Nie powinna pani tego robić. Opieka nad bezrobotnym należy do
ministerstwa i samorządów”, z czym Marszałkowa się nie zgadzała, tłumacząc, że kraj
obecnie nie ma dużych możliwości finansowych, a dzięki bezpłatnej, społecznej, pracy wielu
osób można rozszerzyć zakres pomocy dla najuboższej części społeczeństwa polskiego
(Piłsudska 2004).
Aktywność w sferze społecznej dla Aleksandry była bardzo ważna, ponieważ „Dla
Marszałkowej Piłsudskiej kobieta, która się nie stroiła, bywała w wielkim świecie, zajęta była
tylko sobą i swoim domem, po prostu nie istniała. Trzeba było koniecznie pracować
społecznie, aby znaleźć się w kręgu Marszałkowskiej”, ponadto „Pani Piłsudska potrafiła
obarczyć każdą [kobietę – M.K.] obowiązkami w różnych instytucjach, którymi się
opiekowała lub które prowadziła. Przez częste zebrania kontrolowała ich pracę i niejako ich
życie. Można było się wyżalić, prosić o pomoc jakąś, ale już to samo, że było się w tym
kręgu, w kręgu pani Marszałkowej, dawało pozycję w towarzystwie (Dunin-Wąsowiczowa
2005). Oba te cytaty pokazują, że w kwestii działań społecznych Aleksandra odgrywała dużą
rolę.
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Marszałkowa pełniła także funkcje honorowe, choć we Wspomnieniach podkreślała, że
starała się zwalczać tzw. protektoraty i honorowe członkostwa, ponieważ nie dawały one
prawa ingerencji w wewnętrzne sprawy organizacji (Piłsudska 2004).
Niezwykle aktywną pod względem pracy społecznej w latach 1920-1939 była Janina
Prystor, żona premiera Prystora. Była przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Inwalidów
Wojennych, utworzyła Towarzystwo Opieki nad Bezdomnymi Chłopcami, dzięki którym
powstały domy dla młodzieży bezdomnej oraz była projektodawczynią Stowarzyszenia
„Rodzina Urzędnicza” o charakterze społeczno-kulturalnym. Stowarzyszenie zajmowało się
m.in. organizacją wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin urzędników, prowadzeniem
przedszkoli, organizacją akcji dożywiania dzieci w szkołach. W Borkach, gdzie jej małżonek
otrzymał działkę oficerską, założyła Towarzystwo Opieki nad Wsią Wileńską, które dążyło
do poprawienia pozycji gospodarczej miejscowej społeczności wiejskiej poprzez rozwój
warsztatów tkackich, z jej inicjatywy przy zagrodach powstawały tzw. Prystorowe Sady
(Rożnowska-Feliksiakowa 1984). W czasie pełnienia funkcji posłanki w latach 1935-1938
swoje pobory przekazywała właśnie temu Towarzystwu.
Działalność charytatywna była niekiedy przyczyną kobiecych konfliktów. Na jej bazie
rozwinął się spór między Aleksandrą Piłsudską i Janiną Prystor, w okresie, kiedy Janina
pełniła funkcję premierowej. W czasie rozmów z przyjacielem rodziny księdzem
Żongołłowiczem, Prystorowa opowiadała, że tworzą się koterie w dziedzinie poczynań
dobroczynnych, które odbierają jej chęć do pracy: „Premierowa opowiadała o zazdrościach,
koteriach i intrygach wśród pań w dziedzinie poczynań dobroczynnych. Rozmaite
ugrupowania pań chwytając poczynania jedna przed drugą w swe ręce, odbierają jedne od
drugich, narzekając wzajemnie na nieróbstwo, chęć przodowania. Obecnie panie się grupuja
koło Marszałkowej Piłsudskiej, koło Premierowej, pomawiając ostatnią albo o chęć
wywyższenia się, albo o bezczynność. Premierowa bardzo zniechęcona w ogóle do poczynań
w tych warunkach. Szkoda, pracuje, bowiem dobrze, wiele bez rozgłosu, z dużym wydatkiem
grosza mężowskiego zarobku, jak jego diety poselskiej” (Żongołłowicz 2004). Zatarg wynikał
prawdopodobnie z powodu Janiny, co wynika ze źródeł, w których można znaleźć opinię
jakoby „Wystarczyło dać jakiś zasiłek na patronowaną przez Marszałkową Piłsudską
instytucję, aby narazić sobie panią Prystorową” (Gruber 1968). Mimo wszystko Janina
udzielała się społecznie, aż do wybuchu II wojny światowej.
Również Maria Bartel aktywnie włączała się do działań o charakterze charytatywnym.
Była m.in. członkinią powstałego w 1921 r. Centralnego Komitetu Pomocy dla Uczącej się
Młodzieży, którego celem było materialne wsparcie młodych uczniów oraz członkiem
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honorowym Związku Ociemniałych Żołnierzy na Województwo Małopolskie (Kalbarczyk
2015). W 1937 r. została odznaczona za swoje zasługi na polu pracy społecznej Złotym
Krzyżem Zasługi.
Niezwykle wrażliwą na los innych była Żermena Składkowska, która bardzo chętnie
inicjowała i uczestniczyła w akcjach charytatywnych, szczególnie tych, które starały się
pozyskać fundusze na najmłodszych. W okresie pełnienia przez jej męża Sławoja
Składkowskiego funkcji ministra spraw wewnętrznych w latach 1926-1929 Żermena czuła się
wręcz zobligowana do wykonywania działań społecznych na rzecz potrzebujących. Jej troskę
i opiekę doświadczali weterani powstania styczniowego, chorzy z warszawskich szpitali,
pensjonariusze domu dla artystów-emerytów w Skolimowie, ubodzy lub doświadczeni przez
wypadki losowe, którzy występowali z wnioskiem o pomoc listownie lub osobiście, ponadto
organizowała dla niezamożnych paczki z odzieżą i żywnością (Nowinowski 2003). Żermena
przy pomocy Janiny Prystor założyła w stolicy jadłodajnię dla bezrobotnych, w tym samym
budynku mieścił się także hotel dla niezamożnych studentów i szwalnia, w której bezrobotni
znajdowali czasowe zatrudnienie (Nowinowski 2003). W 1927 r. doprowadziła do utworzenia
Zakładu Leczniczego dla Dzieci Funkcjonariuszy Państwowych „Biały Raj” w Ustroniu k.
Opatowa, w którym leczono dzieci chore na gruźlicę. Ośrodek istniał aż do 1939 r. Żermena
wraz z mężem urządzała festyny, których dochód był przeznaczany na zaopatrzenie straży
pożarnej, a pragnąc zmniejszyć poziom bezrobocia w Polsce, szczególnie w czasach kryzysu,
promowała ludową i ręczną wytwórczość.
Szczególnie zaangażowane w kwestię charytatywno-społeczną były pierwsze damy
Drugiej Rzeczypospolitej. Wspieranie szczytnych inicjatyw oraz patronowanie ważnym
imprezom charytatywnym było jedną z głównych ról żony głowy państwa oprócz spełniania
funkcji reprezentacyjnych.
W czasie pełnienia przez siebie funkcji prezydentowej Maria Wojciechowska w 1923 r.
stanęła na czele akcji charytatywnej „Chleb dla głodnych dzieci”, którego działalność ruszyła
rok później. Była to największa akcja charytatywna Marii, która jednak zakończyła się
fiaskiem, z powodu niechęci, jaką darzyli Marię ówcześni przedstawiciele środowisk
ziemiańskich i inteligencji (Janicki 2012). W akcji uczestniczyła także żona ówczesnego
premiera Władysława Grabskiego Katarzyna (Kirkor-Kiedroniowa 1989). Działalność
„Chleba dla głodnych dzieci” i rolę, jaką odgrywała w niej Maria pochwalała prasa katolicka,
która pozytywnie rozpisywała się na temat pierwszej damy: „Pierwsze miejsce (w akcji
charytatywnej) zajęła p. Wojciechowska nie, dlatego, że jest żoną pierwszego obywatela
państwa, ale idąc za głosem obowiązku kobiety. Codziennie prawie skromna i cicha
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prezydentowa zwiedza domy sieroce, wnikając w potrzeby biednej dziatwy” (Cyt. za: Janicki
2012).
Działalność społeczno-kulturowa Michaliny Mościckiej rozpoczęła się jeszcze przed
pełnieniem przez nią funkcji pierwszej damy. Jednak jej zaangażowanie w sprawy społeczne
nabrały tempa po zamachu majowym w 1926 r., kiedy prezydentem kraju został jej mąż,
Ignacy Mościcki. Brała czynny udział w pracach Komitetu Domu dla Samotnych Kobiet im.
Marii Dulębianki, Komitetu Budowy II Domu Techników dla młodzieży akademickiej czy w
Miejskim Komitecie Pomocy Bezrobotnym, organizowała także letnie kolonie dla dzieci
współpracując z Robotniczym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W trakcie prezydentury
swego męża honorowo przewodniczyła i patronowała Polskiemu Komitetowi Pomocy
Dzieciom, Komitetowi Opieki nad Dziećmi Kresów Zachodnim i wielu innym. Głównie
„Interesowała się Pani Prezydentowa, a wymieniam tylko najważniejsze, opieką nad
dzieckiem, reprezentowaną przez cały szereg stowarzyszeń i instytucji, harcerstwem,
wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym kobiet, teatrem dla dzieci
i młodzieży, budową domu Akademiczek, policją kobiecą, obroną przeciwgazową, walką
z chorobą raka, budową instytutu radowego, akcją oświatowo-kulturalną w Spale, poprawą
bytu

rybaków

z

Wybrzeża,

samowystarczalnością

przemysłową

kraju,

rozwojem

jedwabnictwa itd.” (Ceysingerówna 1933). Wachlarz zainteresowań prezydentowej był, więc
niezwykle szeroki. Głównym obszarem jej społecznej działalności była sprawa opieki nad
dziećmi. Jedną z jej inicjatyw było utworzenie w Spale, reprezentacyjnej rezydencji należącej
do prezydenta, ośrodka dla dzieci osieroconych czy dzieci osób bezrobotnych, którzy nie byli
w stanie zapewnić swemu potomstwu należytej opieki. Dla dzieci niższych funkcjonariuszy
Zamku Królewskiego i Łazienek założyła „Komitet Dożywiania i Kolonii Letnich”. Brała
udział także w akcjach doraźnych; w 1927 r. zorganizowała Centralny Komitet Pomocy
Ofiarom Powodzi dla dotkniętej klęską powodzi ludności Małopolski Wschodniej. W 1928 r.
pomagała dotkniętej głodem Wileńszczyźnie. Przekazywanie pieniędzy na rzecz instytucji
czy akcji protegowanych przez prezydentową stało się wręcz modą, a prasa rozpisywała się
o jej poczynaniach (Janicki 2012). Została także patronką Międzynarodowego Kongresu
Zwalczania Handlu Kobietami.
Michalina za zasługi na polu pracy społecznej została odznaczona Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Natomiast poczynania drugiej żony prezydenta Mościckiego, Marii z Dobrzańskich,
oscylowały głównie wokół kontynuowania prac zaczętych przez jej poprzedniczkę. W pracy
społecznej Marii pomagała Aleksandra Piłsudska, która z początku była jej niechętna
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z powodu wyjścia Marii za mąż za dużo starszego od niej Ignacego Mościckiego. Jednakże
Maria umiejętnie poradziła sobie z tym problemem. Młoda prezydentowa, wiedząc doskonale
jak ważna jest dla Piłsudskiej praca społeczna, oddała się pod jej kierownictwo
i doświadczenie, co zjednało jej Aleksandrę (Dunin-Wąsowiczowa 2005). Maria, więc
otwierała nowe żłobki, sierocińce i przedszkola; wiele z nich nosiło imię Michaliny
Mościckiej. Sponsorowała także bursę w Spale. Zdaniem czynnych działaczek zebrań i akcji
społecznych w trakcie pełnienia przez Marię pierwszej damy nie było zbyt wiele (DuninWąsowiczowa 2005). Podobnie jak Michalina przyjmowała także honorowe patronaty
różnych organizacji (Janicki 2012).
3. Wnioski
Działalności społecznej oddawała się mała ilość małżonek premierów okresu
międzywojennego. Większość z nich wolała aktywnie działać w sferze politycznej bądź
zawodowej lub opiekować się własną rodziną. Inaczej wygląda sytuacja z pierwszymi
damami, od których wręcz wymagano pełnienia funkcji nie tylko reprezentatywnych, ale
i charytatywnych. Była to aktywność oczekiwana przez społeczeństwo, które w okresie
międzywojennym było ubogie, a doraźne i charytatywne działania pomagały, choć trochę
uspokoić negatywne nastroje panujące wśród polskiej ludności.
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Streszczenie
Pojęcie, eventów sportowych w turystyce jest dość popularnym zjawiskiem, jednak pozostawia wiele wciąż
nieodkrytych powiązań i szczegółów. Pojęcie to ma swoje umocowanie w turystyce sportowej i dotyczy kibiców
– fanoturystów podążających za widowiskami sportowymi nie tylko po swoim kraju, ale również i po całym
świecie. W niniejszym artykule celem jest identyfikacja istoty i cech charakterystycznych eventów sportowych
w turystyce w celu dalszych rozważań teoretycznych. Narzędziem, jakim posłużyła się autorka jest kwerenda
literatury. Przeprowadzona analiza krytyczna przedstawiła, iż eventy sportowe w turystyce mogą być
spowodowane przenikającymi się motywami, tj. fizycznymi, psychicznymi, czy interpersonalnymi, dotyczą
tylko turystów, a idąc dalej – fanoturystów, są ściśle powiązane z turystyką widowisk sportowych, co wiąże się z
rozpatrywaniem ich pod kątem biernego uczestnictwa w turystyce sportowej.
Słowa kluczowe: Eventy sportowe, turystyka sportowa, fanoturystyka

Terminology and discussion around sport events in tourism
Summary
The concept of sports events in tourism is quite a popular phenomenon, but leaves many undiscovered links and
details. This concept has its anchoring in sports tourism and concerns fans - fans who follow sports shows not
only in their own country, but also around the world. In this article, the goal is to identify the essence and
characteristics of sports events in tourism for further theoretical considerations. The author's tool is a literature
query. Conducted critical analysis has shown that sporting events in tourism may be due to overlapping motives,
ie physical, psychological or interpersonal, they only affect tourists, and going further - fanoturystów, are closely
related to tourism sports shows, which involves the consideration of their in terms of passive participation in
sports tourism.
Keywords: Sports events, sports tourism, fan-tourism.

1. Wstęp
Eventy

sportowe

w

turystyce

stanowią

potencjał

dla

ruchu

turystycznego

w odwiedzanych miejscowościach. Tego typu wydarzenia dają możliwość szerszej analizy
ekonomicznej dla obszarów recepcji turystycznej. W niniejszym artykule autorka przedstawia
pewnego rodzaju wprowadzenie do dalszych rozważań naukowych na temat eventów
sportowych i ich znaczenia dla turystyki i ekonomii. Wybór tematu eventów sportowych
w turystyce wiąże się z zainteresowaniami badawczymi autorki, z fanoturystyką.
Fanoturystyka i tego rodzaju wydarzenia sportowe wykazują związek, który zostanie
omówiony w niniejszym artykule. Nowe zjawisko, jakim jest turystyka sportowa uprawiana
biernie, a w tym przypadku fanoturystyka i jej powiązania, stwarza nowe możliwości
poznania naukowego i wprowadzenia szerszego opisu zjawiska na podstawie dokładnych
badań.
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Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja istoty i cech charakterystycznych eventów
sportowych w turystyce i ich powiązania z fanoturystyką. Metodą, jaka została wykorzystana
jest analiza krytyczna istniejących definicji, a narzędzie, jakie zostało wykorzystane jest
kwerenda literatury.
2. Przegląd literatury
Na samym początku warto rozpocząć od ujęć teoretycznych turystyki, która stanowi
podstawę dywagacji w niniejszym artykule na temat eventów sportowych. Pierwszą
z popularnych definicji na gruncie literatury turystycznej jest definijca zaproponowana przez
Światową Organizację Turystyki. Zatem turystyka to ogół czynności osób, które podróżują
i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok bez
przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym
celem jest aktywność zarobkowa, forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego
zamieszkania, dziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest
aktywność zarobkowa, forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania.
(UNWTO, 1985)
Kolejną definicją, która prezentuje istotę turystyki, jest zaproponowana przez
W. Alejziaka, który w swojej definicji sygnalizuje aspekty ekonomiczne, czy społeczne,
a jego zaproponowana definicja charakteryzuje się interdyscyplinarnym charakterem. Ujmuje
turystykę, jako ogół zjawisk związanych z podróżą i pobytem osób przebywających czasowo
i dobrowolnie poza swoim codziennym środowiskiem, w tym zwłaszcza ekonomiczne
i społeczne interakcje zachodzące pomiędzy organizatorami turystyki, bezpośrednimi
usługodawcami, miejscową ludnością oraz samymi turystami, o ile głównym celem ich
wyjazdów nie jest działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości
(Alejziak 1999).
Warto wspomnieć, iż definicje tworzone są na trzech ważnych gruntach:
humanistycznym,

społeczno-socjologicznym

oraz

ekonomicznym.

W

definicjach

zaprezentowanych w literaturze z punktu widzenia humanistycznego ujęcia, turystyka to
proces społeczny, rozwój osobowości człowieka, który jest istotnym motywem aktywności
turystycznej. Istotą turystyki jest również znaczenie poznania, przeżycia, wypoczynku
i rozrywki (Gołembski, 2005). K. Przecławski proponuje ujęcie turystyki w aspektach
społeczno – socjologicznych i twierdzi, iż turystyka jest bardzo specyficznym procesem
realizacji

różnorodnych

aktywności

ludzkich,

gdyż

następują

zmiany środowiska

przyrodniczego, kulturowego bądź społecznego, powstają zmiany codziennego rytmu życia
czy możliwości we wchodzeniu w interakcje osobistą z przyrodą, kulturą czy ludźmi
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(Gołembski 2005). Natomiast ujęcie ekonomiczne ukazuje turystykę i eksponuje jej aspekty
przemieszczania, czasowości, zmiany miejsca pobytu, cele wyjazdów turystycznych oraz
uwzględniana jest sfera jego obsługi czy efektów gospodarczych.
Przedmiotowe eventy sportowe są związane z turystyką sportową, zatem uzasadnionym
staje się zaprezentowanie ujęć teoretycznych turystyki sportowej w celach dalszych
dywagacji nad tematyką eventów sportowych w turystyce.
Ważnym krokiem jest zaprezentowanie definicji turystyki sportowej, w celu
zaprezentowania również klasyfikacji samej turystyki sportowej. Turystyka sportowa – jako
jedna z form turystyki – swoim zakresem znaczeniowym obejmuje zarówno aktywność ludzi,
jak i bezpośrednio związaną z tą aktywnością działalność różnych instytucji zaangażowanych
w organizacje imprez oraz świadczenie usług osobom, które wyjeżdżają – czasowo
i dobrowolnie oraz nie w celach zarobkowych – poza swoje codzienne otoczenie po to, aby
realizować swoje zainteresowania związane ze sportem bądź poprzez podejmowanie
aktywności fizycznej (sportowej), bądź też poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych
w charakterze widza (Alejziak 2016).
Równie ważną definicją, prezentującą istotę turystyki sportowej jest definicja
zaproponowana przez J. Standevena i P. De Knopa. Turystyka sportowa obejmuje wszystkie
formy aktywnego i pasywnego uczestnictwa w aktywności fizycznej, wymagają
podróżowania poza miejsce zamieszkania i pracy. Oboje autorzy wyróżniają cztery rodzaje
aktywności turystyki sportowej:


wyjazdów w celu oglądania wydarzeń sportowych (tzw. fanoturystyka);



wyjazdów w celu zwiedzania obiektów sportowych (tzw. turystyka sportowa

nostalgiczna);


wyjazdów w celu uczestnictwa w imprezach sportowych jako zawodnicy;



wyjazdów w celu uprawiania różnych form aktywności sportowej (Mokras-

Grabowska 2016).
Inna zaproponowana klasyfikacja na gruncie nauk ekonomicznych dzieli turystykę
sportową na trzy elementy. Autorami takiej klasyfikacji są T. Hinch i J. Higham w pracy
zatytułowanej Sport Tourism Development. Turystyka sportowa to krótkie podróże poza
miejsce zamieszkania, ukierunkowane na udział w sporcie. Podzielona jest na trzy rodzaje:
Turystykę aktywną (Active Sport Tourism), turystykę widowisk sportowych (Event Sport
Tourism) oraz nostalgiczną turystykę sportową (Nostalgia Sport Tourism) (Tomik 2013).
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Istniejące pojęcia eventów, wydarzeń oraz imprez nie są synonimami, z racji ich
odrębnych definicji i uszczegółowień, to K. Buczkowska w swoich rozważaniach traktuje je
tożsamo, a ważnym kryterium stanowi dla niej znaczenie dla turystyki (Buczkowska 2009).
W niniejszym artykule, słowem klucz jest event, który w języku polskim jest
określeniem używanym w odniesieniu do wydarzenia związanego z muzyką lub
spektakularnej imprezy firmowej o charakterze marketingowym. Eventy są nowoczesną
formą promocji marki i produktu, dają dostęp do nowych klientów i kreującą pozytywny
wizerunek konkretnego miejsca (Borzyszkowski 2011).
Wszelkie imprezy są przyczyną rozwoju regionów, a ich charakter wpływa na
kształtowanie wizerunku miejsca w których się odbywają. Są również bodźcem dla
odwiedzających turystów (Goeldner i in. 2003). D. Getz w swoich rozważaniach nad
turystyką eventową dokonał klasyfikacji eventów ze względu na zasięg danej imprezy:


mega eventy (mega events),



charakterystyczne (hallmark events),



regionalne (regional events),



lokalne (local events). (Getz 2008)
D. Getz również uszczegółowił klasyfikację wydarzeń i zaproponował podział imprez

na kilka głównych grup:


uroczystości kulturalne – festiwale, karnawały, rocznice, wydarzenia religijne,



wydarzenia polityczne i państwowe – szczyty, wydarzenia polityczne, wizyty VIP-ów,

wydarzenia królewskie,


wydarzenia biznesowe i handlowe – spotkania, konwencje, wystawy, targi,



wydarzenia edukacyjne i naukowe – konferencje, seminaria,



rozgrywki sportowe – amatorskie lub profesjonalne,



wydarzenia prywatne – wesela, zabawy, spotkania towarzyskie. (Getz 2008)
W innej klasyfikacji dokonanej przez P.E. Tarlow, wyróżnione są eventy związane

z motywami uczestnictwa. Autor wymienił eventy: rodzinne, społeczne, sportowe, polityczne,
konferencje i spotkania biznesowe, pokazy i wystawy organizowane przez sprzedawców,
koncerty, festiwale, zebrania religijne i pielgrzymki. (P.E. Tarlow 2002)
Literatura obejmująca zagadnienia turystyki sportowej pokazuje, iż eventy lokalizują się
w jej klasyfikacjach, a dokładniej w jej biernych formach, tj. turystyce widowisk sportowych
czy w wyjazdach w celu oglądania wydarzeń sportowych (tzw. fanoturystyka). Fanoturystyka
jest jednym z rodzajów turystyki, dość nowym i zyskującym na popularności. Polega na
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wyjazdach turystycznych za wydarzeniami sportowymi. Najczęściej odbywa się to
w odniesieniu do wielkich wydarzeń, np. igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata, jednak
fanoturystyka również odnosi się do mniejszych wydarzeń, np. skoków narciarskich czy
zawodów rowerowych. Ideą, jaka przyświeca fanoturystom jest wspieranie swoich rodaków
czy ulubionych sportowców. Fanoturystyka zawdzięcza to motywom, jakimi kierują się
fanoturyści, podążający za wydarzeniami sportowymi, aby odczuć pozytywne emocje czy
prestiż bycia uczestnikiem widowiska (Brumm 2012).
Turystyka widowisk sportowych (Event Sport Tourism) definiowana jest, jako pasywna
turystyka sportowa, realizowana podczas międzynarodowych widowisk sportowych przez tzw.
kibiców, którzy charakteryzują się spontanicznością i radością z możliwości oglądania imprez
sportowych na „żywo” (Tomik 2013). W przywołanych klasyfikacjach turystyki sportowej
znajdują się podróże w celu biernego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. W tym
przypadku można wyróżnić turystykę sportową masową twardą (zorganizowanych grup
kibiców) oraz miękką (wyjazdy indywidualne), która dotyczy podróży podejmowanych
w celu uczestniczenia, jako widz w meczu piłkarskim lub innym sportowym wydarzeniu
(także całej serii zawodów: igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata). Nie jest to jednak
nowym zjawiskiem. Takie podróże były odnotowane również w starożytnej Grecji. W tym
przypadku nie są wymagane żadne predyspozycje ani umiejętności – tu ważnym czynnikiem
determinującym takie wyjazdy są fascynacja oraz zainteresowanie wydarzeniami sportowymi
(Pawlikowska – Piechotka 2016).
W przypadku eventów sportowych również ważnym powiązaniem staje się
korespondencja między pojęciem eventu wraz z turystyką eventową, która stanowi część
turystyki kulturowej. Takie wydarzenia generują ruch turystyczny.
D. Getz uważa, iż udział w eventach jest okazją do przeżycia doświadczenia
społecznego, kulturalnego i rekreacyjnego, które wykracza poza ich codzienne doświadczenie
i definiuje turystykę eventową, jako planowanie, rozwój i marketing eventów jak atrakcji
turystycznych w celu zwiększenie liczby turystów uczestniczących w eventach jako
podstawowych lub drugoplanowych atrakcji (Getz, 1997), a celem jakim będą kierować się
turyści eventowi to udział uczestników w specjalnie inscenizowanych imprezach
o charakterze kulturalnym, mających ograniczony czas trwania i przyciągających turystów
(Mikos von Rohrscheidt 2008). Taki podjęty aspekt turystyki eventowej wyodrębnia ją
z szeroko pojętej turystyki kulturowej. W. Kurek dokonując klasyfikacji form turystyki,
turystykę eventową traktuje, jako jedną z form turystyki poznawczej, ale również wskazuje na
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aspekty turystyki festiwalowej. Eventy również dotyczą spotkań o charakterze biznesowym,
co może turystykę eventową zaklasyfikować do turystyki biznesowej (Iwan 2017).
Turystyka eventowa posiada własną klasyfikację eventów i K. Buczkowska wymienia
rodzaje wliczające się do przedmiotowego rodzaju turystyki:


turystyka teatralna,



turystyka kinowa/filmowa,



turystyka festiwalowa,



turystyka fotograficzna,



turystyka karnawałowa,



turystyka fiest, festynów i jarmarków,



turystyka uroczystości państwowych,



turystyka imprez literackich,



turystyka imprez targowych,



turystyka koncertowa,



turystyka turniejowa,



turystyka tańca,



turystyka widowiskowa,



turystyka obchodów dni (Buczkowska 2008).

3. Krytyka piśmiennictwa
Najważniejszą uwagą, jaką autorka może wymienić na pierwszym miejscu, jest
następująca: dość pokaźna ilość literatury polskiej oraz zagranicznej przedstawia znakomity
obraz i kondycję turystyki eventowej zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej.
Duża ilość eventów sportowych zachęca do podejmowania turystyki w celach wyjazdów na
wydarzenia sportowe, co wiąże turystykę eventową z zakresem pojęcia turystyki sportowej
oraz wyszczególnionej fanoturystyki. Taki zabieg stawia badacza przed dość sporym
wyzwaniem wraz z obszerną ilością materiałów literaturowych, aby rozpoznać grunt
w zakresie turystyki. Niemniej jednak podjęcie ekonomicznych aspektów tego konkretnego
rodzaju, tj. eventowej w połączeniu z fanoturystyką może spowodować, iż badacz może
stanąć przed nowym, innowacyjnym i ciekawym wyzwaniem badawczym. W tym przypadku
konfrontacja spojrzeń i dokonanie pewnego rodzaju analizy krytycznej są przyczynkiem do
dalszych ekonomicznych wysiłków badawczych.
Przy konfrontacji turystyki eventowej wraz ze wspomnianą fanoturystyką można
napotkać pewnego rodzaju problem w postaci stosowania obu pojęć na zasadzie synonimów.
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Tu trzeba wziąć pod uwagę, iż fanoturystyka odnosi się do turystyki sportowej, natomiast
turystyka eventowa dotyczy nie tylko turystyki sportowej, a w dużej mierze również turystyki
kulturowej, a nawet biznesowej.
Mimo posiadanej klasyfikacji turystyki eventowej, należy zwrócić uwagę na jej
charakter w przypadku stosowania niniejszego pojęcia. W zależności od analizowanego
rodzaju turystyki, np. sportowej, czy kulturowej, należałoby pamiętać o znaczeniach turystyki
eventowej oraz eventów dla powyższych rodzajów. Nie można stosować tego zamiennie,
gdyż charakter samych eventów na to nie zezwala. Innymi motywami aktywności
turystycznej kierują się turyści sportowi, a innymi turyści kulturowi. Biorąc pod uwagę
łączenie eventów również z turystyką biznesową, to również w tym przypadku należy
pamiętać o motywach podejmowania wyjazdów turystycznych – biznesowych.
Kolejnym zarzutem, jaki można podnieść wobec turystyki eventowej, to sama nazwa
turysty eventowego. W przypadku turystyki widowisk sportowych, co wiąże się
z fanoturystyką – można mówić o kibicach – turystach oraz kibicach – rekreantach.
Fanoturysta to głównie turysta wyjeżdżający za wydarzeniami sportowymi. Odbywa się to
w odniesieniu do wielkich wydarzeń, np. igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata, jak
i odnosi się do mniejszych wydarzeń, np. skoków narciarskich czy zawodów rowerowych.
Kibicem nazywa się osobę oglądająca rozgrywki sportowe i dopingująca tych uczestników,
z którymi sympatyzuje; (https://sjp.pl/kibic stan na dzień: 17.01.2019) Wcześniejsze analizy
autorki wskazują, iż kibic jest obserwatorem widowiska, iż zarówno wyjeżdżając, jak
i kibicując przed ekranem telewizora, jest w stanie wspierać swoją ulubioną drużynę.
Fanoturysta jest uczestnikiem widowiska, który podejmuje decyzję wyjazdu poza miejsce
zamieszkania w celu wspierania ulubionych sportowców. Kibic może być zarówno,
rekreantem, jak i turystą. Natomiast fanoturysta pozostaje jedynie turystą. (Krupa 2019).
W przypadku eventów kulturowych, taki turysta może być zarówno imprezowiczem– turystą.
Jednak problematycznym staje się, jeżeli mowa jest o rekreantach, co stanowi podstawę do
dalszych rozważań na temat roli, jaką pełnią obserwatorzy podczas eventów podejmowanych
na gruncie różnych rodzajów turystyk.
Na tej płaszczyźnie rozważań można zastanawiać się które pojęcia wchodzą w zakres
kolejnych pojęć, bądź jaką część stanowi turystyka eventowa w zakresie turystyki sportowej,
kulturowej, czy biznesowej. Przegląd literatury nie daje jednoznacznej odpowiedzi.
Analizując nieco szerzej pojęcie turystyki eventowej, można znaleźć jej odnośnik w postaci
turystyki widowisk sportowych, a także turystyki festiwalowej. W zależności od
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rozpatrywanych aspektów i analizowanych rodzajów turystyk, należy gruntownie zastanowić
się nad znaczeniami dla konkretnych analizowanych przypadków.
Celem artykułu postawionym na początku artykułu jest zaprezentowanie cech
charakterystycznych dla turystyki eventowej. Zatem turystyka eventowa cechuje się
następującymi szczegółami: posiada bierny charakter turystyki sportowej, posiada aktywny
charakter turystyk kulturowej, dotyczy wyjazdów poza miejsce swojego zamieszkania,
dotyczy wiele rodzajów turystyk – co stanowi podstawę do zaryzykowania cechą
interdyscyplinarności w turystyce, a konsumpcja turysty eventowego odbywa się w miejscu
recepcji turystycznej, niezależnie od rodzaju eventu, a sama turystyka eventowa
współuczestniczy z innymi rodzajami turystyki, np. turystyką poznawczą, w tego rodzaju
konsumpcji.
4. Podsumowanie
Kończąc dywagacje na temat eventów sportowych w turystyce warto zwrócić uwagę na
pozytywne oraz negatywne aspekty podejmowania powyższego tematu, który stanowi
początek ku pogłębianiu osobliwości tego pojęcia.
Różnorodność literatury na temat eventów prezentuje dość pokaźną ilość pozycji, które
dotyczą rozważań na ich temat. Niemniej jednak uściślając eventu sportowe w turystyce,
czytelnik ma mniejszą ilość interesujących pozycji do przeczytania.
Problematyka samych eventów prezentuje dość szeroką gamę definicji i spojrzeń
w zależności od wydarzeń i rodzaju turystyk, do których takie wydarzenia mogą zaliczane.
Należałoby przede wszystkim dokonywać analiz i klasyfikacji w oparciu o motywy
turystyczne.
Na podstawie dokonanej kwerendy literatury oraz analizy krytycznej można
wyszczególnić cechy charakterystyczne dla eventów sportowych w turystyce:


Eventy sportowe w turystyce mogą być spowodowane przenikającymi się motywami,

tj. fizycznymi, psychicznymi, czy interpersonalnymi.


Eventy sportowe w turystyce dotyczą tylko turystów, a idąc dalej – fanoturystów.



Eventy sportowe w turystyce są ściśle powiązane z turystyką widowisk sportowych,

co wiąże się z rozpatrywaniem ich pod kątem biernego uczestnictwa w turystyce sportowej.


Wątpliwym staje się zakres turystyki eventowej, a turystyki widowisk sportowych.

Turystyka widowisk sportowych może wchodzić w zakres turystyki eventowej, jednak
turystyka widowisk sportowych jawi się w klasyfikacjach turystyki sportowej, aniżeli
eventowej, która wnika w strukturę turystyki kulturowej.

205

5. Literatura
Alejziak W., 1999.Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
Alejziak W.,2016. Turystyka Sportowa – Przyczynek Do Dyskusji Nad Definicją Oraz
Problematyką Badawczą „Turyzm” 2016, 26/1
Barbier B., 2005. Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, Turyzm, Nr 15/1-2,
Borzyszkowski J., 2011. Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia
Williama i Kate Middleton, www.turystykakulturowa.org
Brumm K., 2012.Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle, K&AK.M.A.
Karasiak, Poznań
Buczkowska, K., Mikosvon Rohrscheidt, A. (red.), 2009. Współczesne formy turystyki
kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
Poznań
Gaworecki W., 2003.Turystyka Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa
Getz, D., 2008, Event Tourism: Definition, Evolution, and Research, Tourism Management,
vol. 29 (3), s. 403–428.
Goeldner, Ch.R., Ritchie, J.R.B., 2003, Tourism: Principles, Practice, Philosophies,
JohnWiley & Sons, Hoboken, Nowy Jork.
Hadzik A., Szromek A., Tomik R.Kibice Międzynarodowych Widowisk Sportowych Jako
Nowa Kategoria Konsumentów Turystyki W Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego We Wrocławiu Research Papers Of Wrocław University Of Economics nr
258, Wrocław 2012
Iwan B., 2017.Rozwój turystyki eventowej w Polsce, Zeszyty Naukowe. Turystyka
i Rekreacja 1(19) | 55-72
Mikos von Rohrscheidt A., 2008.Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy
GWSHM Milenium,
Mokras-Grabowska J. 2016. Turystyka Sportowa – Dyskusja Terminologiczna, Turyzm 2016,
26/1
Pawlikowska-Piechotka A., 2016. Turystyka sportowa – czynne i bierne uczestniczenie
w wydarzeniach sportowych (amatorzy i zawodowcy)Turyzm 2016, 26/1
Tarlow, P.E., 2002, Event risk management and safety, John Wiley & Sons, Nowy Jork.
Tomik R., 2013.Turystyka sportowa - czym jest i kto jest jej uczestnikiem? Bibliotheca Nostra
śląski kwartalnik naukowy 1/1
https://sjp.pl/kibic (stan na dzień: 17.01.2019)

206

Synkretyzm gatunku reportażu literackiego na przykładzie twórczości
Wojciecha Jagielskiego i Wojciecha Tochmana
Mirella Kryś (1)
1

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mirella Kryś: mirellamkrys@gmail.com
Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji nad cechami konstytutywnymi dla współczesnego reportażu.
Analizuje problem „reportażowości” i „literackości” gatunku, ze szczególnym uwzględnieniem takich
zagadnień, jak: fikcjonalność, poetyckość języka, konstrukcja podmiotu, ukształtowanie bohaterów i warsztat
reportera. Twórczość Wojciecha Jagielskiego i Wojciecha Tochmana stanowi przykład wykraczania poza ramy
konwencji reportażu, do czego autorzy używają różnych środków. Współczesny reportaż w formie zbliża się do
„opowieści”, wywodzącej się z oralnej kultury ludów pierwotnych.
Słowa kluczowe: reportaż, fikcja, Wojciech Jagielski, Wojciech Tochman

Syncretism in the genre of literaryreportage. The work of Wojciech
Jagielski and Wojciech Tochman
Summary
This article is a voice in the discussion on constitutive features of a modern reportage. It analyzes the problem of
"reporting" and "literariness" of the genre, with particular regard to such issues, as: functionality, poetry of the
language, the structure of the subject, forming of the characters and the workshop of a reporter. The work of
Wojciech Jagielski and Wojciech Tochman is an example of going beyond the framework of a reportage
formula, and the authors use various means to do that. A modern reportage's form is approaching the "story",
derived from the oral culture of primitive tribes.
Keywords: reportage, fiction, Wojciech Jagielski, Wojciech Tochman

1. Wstęp
We współczesnym literaturoznawstwie odnajdziemy niewiele gatunków, wokół
definicji, których toczy się wciąż zagorzałe dyskusje. Wśród nich jest reportaż. I choć jego
źródeł szukają badacze już w „opowieściach ludów pierwotnych” i w starożytności
(Kąkolewski 1992), a określenie sprawozdania dziennikarskiego taką właśnie nazwą datuje
się na 2. połowę XIX wieku (Wolny 1991), to jednak do dziś istnieje tak wiele definicji
reportażu, jak wielu jest definiujących ten gatunek. Z tego powodu przez lata stosunek
teoretyków literatury i samych autorów do reportażu zmieniał się jak w kalejdoskopie: od
desygnacji tego gatunku na króla literatury, aż do degradacji do roli bękarta publicystyki.
„Reportare”,

z

języka

łacińskiego,

oznacza

„donosić”,

„odnosić”.

Donosić

o wydarzeniach lub powtarzając za Melchiorem Wańkowiczem: „Odnosić jakieś zdarzenie do
świadomości ludzi, którzy tego zdarzenia nie widzieli” (Wańkowicz 1974). Najprościej jest
zdefiniować reportaż, jako gatunek z pogranicza dziennikarstwa i prozy, w którym twórca
sięga także po środki stylistyczne, które odpowiednio: plastycznie oraz tak, by wyrazić
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emocje, opisują autentyczne wydarzenie. Zdarzenie, które przekazuje reporter miało miejsce
w rzeczywistości, a sam twórca był jego uczestnikiem, obserwatorem lub posiadł taką wiedzę
na ten temat, dzięki wywiadom z uczestnikami zdarzenia i zebranym dokumentom, że potrafi
rzetelnie przedstawić fakty. Taka definicja właściwa jest teoretykom literatury. Jednak
praktyka znacząco różni się od teorii. Twórcy zniekształcają gatunek, zmieniają go,
podporządkowują swojemu stylowi i ich własnym potrzebom, które wymusza temat.
Reportażyści w różny sposób zbierają informacje, inaczej je selekcjonują, mają własne style
pisania, a w końcu – każdy z nich inaczej przeżywa zdarzenie z powodu swoich doświadczeń
życiowych lub zaangażowania emocjonalnego w stosunku do bohatera reportażu, grupy
uczestników, miejsca zdarzenia, innych okoliczności, towarzyszących zbieraniu materiału
i pisaniu reportażu.
Najwięcej sporów wywołuje kwestia zbliżenia lub oddalenia gatunku w stosunku do
literatury. W tym kontekście badacze przywołują dwie kategorie. Pierwszą określilibyśmy
mianem „reportażowości”, polegającej na opieraniu opowiadanej historii na faktach.
Zaznaczyć tutaj należy, że w literaturoznawczej refleksji porzucono już, postulowaną
m.in. przez Welleka i Warrena, „przezroczystość stylu” reportażu, który miałby pełnić
funkcję wyłącznie informacyjną (Wellek i in. 1975). Koniecznym warunkiem nie jest także
naoczność przedstawianych zdarzeń (Wolny-Zmorzyński 2004) – reportażyści wiedzę czerpią
z relacji świadków, z dokumentów i opracowań. Druga kategoria to „literackość”, skłaniająca
do określania gatunku literaturą faktu lub reportażem literackim (Pacławski 2005). Cechy
konstytutywne stanowią tutaj: funkcja autoteliczna wypowiedzi, konstrukcja podmiotu, który
wypowiada swoje myśli i uczucia, plastyczność obrazów i wykorzystywanie elementów
fikcji, które miałyby służyć pełniejszemu opisowi wydarzeń. W niniejszym artykule
zaproponuję odwrócenie perspektywy spoglądania na gatunek, który nie tyle posiada atrybut
literackości, co sam jest literaturą z dominantą reportażowości.
Twórczość Wojciecha Jagielskiego i Wojciecha Tochmana usytuowana jest
na antypodach. Tendencja do rozbudowywania opisów, nasycenie wielopoziomowymi
metaforami, sugestywnymi porównaniami, w ujęciu autora „Modlitwy o deszcz” spotyka się
z surową lapidarnością stylu drugiego z reportażystów, który stosuje gest absolutnego
wycofania, oddając głos bohaterom swoich tekstów, a jednocześnie przyznaje, że znacząco
wpływa na kształt reportaży, wykorzystując fikcję. Pisarze pojmują literackość zupełnie
odmiennie, za swoich mistrzów i przewodników obierając Ryszarda Kapuścińskiego i Hannę
Krall. Uwzględniając, deklarowane przez autorów, inspiracje, postaram się wykazać, w jaki
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sposób kształtują swoje reportaże, przyczyniając się do gatunkowego rozmycia ich literackich
wypowiedzi.
2. Obraz wielowymiarowy w reportażach Jagielskiego
Poszukując źródeł inspiracji dla twórczości Jagielskiego, musimy zwrócić uwagę na
rolę, jaką w kształtowaniu stylu jego wypowiedzi wywarł Kapuściński (Wiszniowska2014).
Wspólna dla obu twórców jest dążność do przedstawienia pełnego obrazu wojny – tak, aby
wniknąć w nią jak najgłębiej. W wielu swoich wypowiedziach autor „Wieży z kamienia”
podkreśla konieczność oczytania. Jako reportażysta próbuje zdobyć możliwie kompletną
wiedzę na temat regionu, do którego podróżuje, próbując w tekstach nakreślić panoramę
historyczną, polityczną, społeczno-obyczajową. Paradoksalnie dzięki temu właśnie wykracza
poza faktografię, dążąc do zrozumienia opisywanej rzeczywistości. Kapuściński to zadanie
określał „tłumaczeniem z kultury na kulturę” (Kapuściński 2003). Przy takim „przekładaniu
kultur” należy pamiętać nie tylko o słowach i wydarzeniach, ale i o barwach, zapachach oraz
uderzającej w każdy zmysł atmosferze miejsca. Tak, jak Kapuściński – Jagielski zauważa,
że to człowiek tworzy historię i to człowiek jest tematem najistotniejszym. Obaj wiedzieli,
że dobry reportaż to nie sprawozdanie, ale także emocje i piękno, które wyrażali poprzez
poetycki styl opowieści.
Wojenne konflikty opisuje reportażysta przez pryzmat opowieści swoich bohaterów.
Polityka zajmuje w jego twórczości wiele miejsca, ale pisze o niej rzetelnie, przedstawiając
racje obu skonfliktowanych stron, nie oskarżając pochopnie, przytaczając wypowiedzi
politologów, dziennikarzy, działaczy i cywili. Żeby dobrze zrozumieć konflikt, musimy
poznać historię kraju, bo to właśnie w historii tkwią przyczyny wojny. Autor, posiadający
ogromną wiedzę na temat regionu, przedstawia ją w sposób bardzo przystępny, poczynając
od opowieści opartych na legendach sprzed wielu lat: „Problem Inguszów polegał na tym,
że ogłosili niepodległość swojego państewka, ale nie mieli jeszcze dla niego terytorium.
Kreśląc na mapie świata granice swoich imperiów, władcy kolonialnych metropolii
nie przejmowali się opinią podbitych ludów” (Jagielski 2005). Podejmuje swoisty dialog
z czytelnikiem, bo pragnie przedstawić mu całą istotę wydarzenia, nie pomijając żadnego
z aspektów. Dlatego dba o wykazanie ciągu przyczynowo-skutkowego zdarzeń, wcielając się
w rolę historyka (Kapuściński 2003). Ponadto Jagielski podejmuje szeroko pojętą tematykę
społeczną poprzez tworzenie fascynującego pejzażu obyczajowo-cywilizacyjnego narodów.
Pozwala poznawać kulturę i tradycję narodu, z którym obcował (Jagielski 2002). Troszczy się
o odbiorcę, uzupełniając opisy o pozornie nieistotne informacje, które ułatwiają czytelnikowi
zrozumienie niektórych zjawisk, obcych mu, jako mieszkańca kraju o innej kulturze.
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Podejmuje także próbę analizy psychologicznej bohaterów. I tak, stopniowo, buduje
w umyśle odbiorcy obraz narodu nękanego wojną. Patrzy na świat oczami mieszkańca kraju,
polityka, żołnierza, biedaka, bogatego, korespondenta, a nawet kobiety (Jagielski 2015).
3. Nieprzezroczystość języka w twórczości Jagielskiego
Oprócz faktów, Jagielski próbuje też oddać atmosferę, energię, specyfikę każdego
z państw, które odwiedza. Migawka z telewizyjnej relacji z Afganistanu, Zakaukazia czy
Czeczenii, to tylko niewyraźny szkic, niezrozumiała półprawda, natomiast reportaże
Jagielskiego to kompletne dzieła, dopracowane w każdym szczególe. Autor udowadnia,
że wojna to coś więcej niż oglądanie koszmaru i obcowanie z makabrą.
Styl w reportażach Jagielskiego jest jednym ze środków, za pomocą, którego autor
próbuje odmalować wielowymiarowość przedstawianej rzeczywistości. Stosuje metafory,
personifikacje i animizacje: „Tyle, że życie wymknęło mu się spod kontroli, poniosło jak
rumak czymś nagle spłoszony” (Jagielski 2004), „Wraz z zapadnięciem nocy odrapany
i rozkołysany trzypiętrowy gmach hotelu zdawał się unosić i kołysać nad ziemią na słodkiej
chmurze haszyszowego dymu” (Jagielski 2002).
Poetyka, choć nie jest właściwa gatunkowi sprawozdawczemu, jest elementem, bez
którego twórczość reportażysty mogłaby okazać się trudniejsza w odbiorze. Jagielski poprzez
środki stylistyczne i jedyny w swoim rodzaju język intensyfikuje opisywane obrazy. Tworzy
nastrój, stopniuje napięcie, uruchamia wszystkie zmysły. Oprócz faktu czytelnik odbiera
dźwięki, zapachy, intensywność kolorów, czy fakturę przedmiotów. Dzięki temu portrety
ludzi są bardzo plastyczne, a świat zyskuje palimpsestowy charakter.
4. Technika mozaiki w kształtowaniu świata przedstawionego
W reportażach Jagielskiego niezwykła jest kreacja narratora, która zmienia się
dynamicznie, ze względu na temat opowieści. Czasem oddaje on głos swojemu bohaterowi,
który opowiada historię życia. Jednak często sam zmienia się w bohatera, kiedy opisuje
zdarzenia, których sam był świadkiem, pisze o specyfice swojej pracy: „Kiedy zdobyłem już
ich zaufanie po setkach godzin spędzonych na rozmowach albo życzliwych uśmiechach bez
słów, przy czarkach zielonej herbaty, przedstawiali mnie i polecali swoim przyjaciołom,
sąsiadom, krewnym, wreszcie zwierzchnikom” (Jagielski 2002).Historie osobiste – autora
i każdego z bohaterów łączą się w niejednolitą, ale dążącą do kompletności, opowieść.
Jednocześnie nie sposób nie zauważyć ewolucji refleksji pisarza na temat roli historii
na przestrzeni całej jego twórczości. Rozpoczyna Jagielski od opisywania naznaczonych
ciągłymi rewolucjami dziejów kaukaskich narodów w „Dobrym miejscu do umierania”
i „Wieżach z kamienia”. W „Modlitwie o deszcz” szczegółowo opisuje przyczyny wybuchu
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wojny w Afganistanie, a także jej makabryczne konsekwencje. „Nocni wędrowcy”,
„Wypalanie traw” i „Trębacz z Tembisy” to wyraziste próby oddania głosu słabszym –
afrykańskim dzieciom, porywanym i przysposabianym do zabijania w Armii Bożego Oporu
oraz czarnoskórym ofiarom rasowej segregacji. Wydany w 2015 r. reportaż „Wszystkie wojny
Lary” opowiada o niszczycielskim pragnieniu wojny, które zabiera tytułowej bohaterce
wszystkie bliskie jej osoby. Opowieść Gruzinki przeplata Jagielski stale powracającymi
metaforami teatralnymi, które unaoczniają tymczasowość urządzenia rzeczywistości. Dzieje
rozgrywają się w teatrze świata, w którym poszczególne postaci zjawiają się na scenie, by za
moment zniknąć. Reportażysta kwestionuje jednocześnie kształt scenariusza takiego
przedstawienia, pytając o zasadność prowadzenia wojen (Wiszniowska 2009). Ostatnia
publikacja Jagielskiego „Na wschód od zachodu” nosi tytuł, który w sposób dosłowny
i zmetaforyzowany wskazuje kierunek podążania przedstawionych bohaterów oraz idei.
Reportażysta opisuje ucieczkę od cywilizacji Zachodu do Afganistanu, Pakistanu, Nepalu,
Indii – do miejsc, które dają szansę na wytchnienie od wojen innego rodzaju – tych toczonych
w umyśle współczesnego człowieka.
5. Warsztat reporterski Tochmana
Reportażystami, którzy mieli duży wpływ na ukształtowanie stylu pisarskiego i metod
pracy Wojciecha Tochmana byli Hanna Krall i Ryszard Kapuściński. To z nimi zaczynał
swoją reporterską przygodę. Będąc nastolatkiem przeczytał „Na wschód od Arbatu”
i „Cesarza”. Później wielokrotnie spotykał się z reportażystami i czerpał z porad starszych,
doświadczonych mistrzów. W Kapuścińskim cenił zdolność empatii. Natomiast do twórczości
Krall zbliża autora szacunek do etyki dziennikarskiej, zgodnie, z którą niektórych pytań nie
można zadać: „Lament coraz trudniejszy do wytrzymania dla tych, którzy jeszcze jakoś się
trzymają. Jedni podtrzymują drugich. Płaczą już także mężczyźni. O nic nikogo nie pytamy”
(Tochman 2008) oraz maksymalnego wycofania głosu narratora i zawieszenia ocen.
„Mam tyle siły, ile ma każdy przeciętny człowiek. A moi bohaterowie, choć zwyczajni,
są ludźmi niezwykłymi. Mają ponadludzką siłę” (Tochman 2005) – mówił o bohaterach
swoich reportaży. Autor pisze o rzeczywistości, tej dziejącej się tu i teraz, obok nas,
a jednocześnie istniejącej poza świadomością osób, których opisane przez niego tragedie nie
dotykają. Charakterystyczny dla pisarza jest szeroki zakres doboru tematów i opisywanych
jednostek lub zjawisk. Bohaterami jego reportaży są zarówno jednostki wybitne, jak Wanda
Rutkiewicz („Siedem razy siedem”) i Zdzisław Beksiński („Leży we mnie martwy anioł”),
ale także osoby wyrzucone poza nawias społeczny, jak rodzina Postków („Bracia i siostry”)
lub koszmarnie brzydki zewnętrznie, a piękny wewnątrz, Mateusz („Schodów się nie pali”)
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i homoseksualny ksiądz („Wściekły pies”). Choć sam autor wzbrania się przed tym, aby jego
pracę nazywać misją, to jednak jego reportaże należałoby nazwać interwencyjnymi. Próbuje
być głosem tych, którym go odebrano.
I z drugiej strony: chce pokazać czytelnikom świat, który widzimy, ale nas nie dotyka.
Reportażysta deklaruje, że „używa mocnych barw, grubszych odważniejszych kresek,
głośniejszych dźwięków”, ponieważ „natłok informacji o ludzkim cierpieniu jest tak wielki,
że to cierpienie się dewaluuje” (Tochman 2005). Odsłania wszystkie ludzkie słabości,
przewinienia, zboczenia, drzemiące w ludziach zło. Pokazuje bezcelową, ograniczającą umysł
dewocję („Atmosfera miłości”), zobojętnienie na problem wojny („Jakbyś kamień jadła”),
zazdrość („Amen”), naiwność („Narzeczona”), siłę uprzedzeń, zacofanie,

głupotę

i niezdolność do empatii.
6. Budowanie rzeczywistości ze słów w reportażach Tochmana
W ujęciu Tochmana pisanie to chłodna precyzja. Jego reportaże są niemal pozbawione
przymiotników. Może dlatego, że tragedie, które opisuje mówią same za siebie, nieistotne są
tu kolory, zapachy, krajobrazy: „Choć nie miał żabich palców ani rybiej łuski, i tak wyglądał
jak potwór” (Tochman 2001);„W tamtych dniach zamordowano tam dwustu pięćdziesięciu
ludzi. Zabijanie, mycie ścian z krwi, zakopywanie – to wymaga czasu” (Tochman 2008).
Tochman nie ucieka się do patosu, nie używa wielkich słów, aby się nie „wytarły”, nie
straciły swojego znaczenia. Całe piękno jego języka wyraża się w prostocie i nagości. Pisze
dosadnie, bardzo konkretnie, oszczędnie.
Wyjątkiem jest ukształtowanie stylistyczne „Córeńki”, ze względu na powieściowy
charakter reportażu. Pojawiają się tam poetyckie opisy przyrody, tekst ma cechy felietonu lub
eseju, do którego autor wtrąca swoje przemyślenia i refleksje. „Córeńka” to opowieść,
w której prawda i fikcja łączą się nierozerwalnie. Książka podzielona jest na dwie części:
pierwsza, zatytułowana „Trzeci zeszyt”, oparta jest na przeżyciach reporterki – Beaty Pawlak
i na znalezionym w jej rzeczach manuskrypcie powieści. Kolejne trzy rozdziały: „Zamach”,
„Tamto”, „Aniołek, potem Imam”, to reportaż z podróży Tochmana na Bali, gdzie podążał
śladem jego koleżanki po fachu, która zginęła tam w zamachu terrorystycznym. Jaki jest cel
fikcjonalizacji tej historii i czy w reportażu jest ona zabiegiem dozwolonym? Reportażysta
walczy o przedstawienie czytelnikowi skomplikowanego zjawiska, szerokiego problemu.
W „Córeńce” jest to życie kobiety, reporterki, jej lęki, smutki, radości, a przede wszystkim
terroryzm i jego konsekwencje. Autor dokonuje aproksymacji, zakładając, że wobec
niemożności ustalenia dokładnego przebiegu zdarzeń, należy użyć wyobraźni. Jako
reportażysta Tochman wiedział niewiele, natomiast, jako pisarz stał się wszechwiedzącym
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narratorem, którego spojrzenie ujednolica i porządkuje wiedzę o świecie. Reporter może
opisać jedynie wycinek rzeczywistości, reportaż rozszerzony o literacki charakter bada
problem bardziej wnikliwie, sięga znacznie głębiej.
7. Podsumowanie – poszerzenie ram konwencji reportażu?
Reportaż to „gatunek rozmyty” (Burzyńska i in. 2009). Nie jest to forma w pełni
publicystyczna

ani

całkowicie

literacka.

Analiza

dorobku

reportażowego

dwóch

przedstawicieli nowego pokolenia polskiego reportażu – Jagielskiego i Tochmana wskazuje
jednoznacznie, że nie sposób określić normatyw gatunku, traktować go, jako niezmienną
strukturę, w której centrum znajduje się fakt. Przyjmuje, bowiem formę oryginalnego utworu
artystycznego, korzysta ze środków właściwych dla literatury pięknej, a sprawą większego
lub mniejszego talentu reportażysty jest umiejętność obrazowania, plastycznego ujęcia
przedstawianych środowisk i portretów postaci, operowania językiem obliczonym na efekt
emocjonalny, a nie tylko dyskursywny. Ważne, więc w reportażu są zarówno fakty, jak
i literackie ich wyrażenie za pomocą odpowiedniej kompozycji i stylistyki wypowiedzi.
Najbardziej kontrowersyjna zdaje się być zasadność używania fikcji w reportażu.
Pojawia się jednak pytanie, czy wobec nieuniknionego subiektywizmu w tworzeniu
i odbiorze, tekst, roszczący sobie prawo do pokazywania prawdy, mógłby rzeczywiście takim
być. Wańkowicz pisał: „Reporter wkłada cały swój trud w to, aby temat przybliżyć do
czytelnika (…) i wreszcie, kiedy reportaż jest gotów, okazuje się, że jest to rysunek
dwuwymiarowy. A pełną percepcję czytelnika można osiągnąć tylko prezentując mu kształt
trójwymiarowy” (Wańkowicz 1974).Użycie wyobraźni paradoksalnie przyczynia się do
ujawnienia pełniejszej prawdy.
W „literackich” cechach nowoczesnego reportażu, zbliżającego gatunek do „opowieści
dokumentalnej”, w gruncie rzeczy odsłania się pragnienie powrotu do źródeł. Dla określenia
opowiadań, wywodzących się z folkloru, Bettelheim używał nazwy „libwogwo” (Bettelheim
1978). Reportaż wykazuje zbieżność z opowieściami o takim właśnie charakterze.
W opowiadaniach ludów pierwotnych – i w omawianym przez nas gatunku – prawda miesza
się z legendą tak, że nie sposób ich odróżnić. Nie mniej istotna jest ich „opowieściowość”,
która w reportażu przejawia się w szacunku do bohatera, referującego swoją historię.
Fikcjonalność i prawda, szczególny styl narracji i rola opowiadającego stanowią o wartości
współczesnego reportażu.
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Streszczenie
Autor przybliża zagadnienie i istotę polityki pieniężnej; w tym różne przytacza definicje polityki pieniężnej.
Przedstawia zastosowanie modeli ekonometrycznych w prognozach gospodarczych banków centralnych.
W szczególności skupia się na omówieniu założeń i budowy dynamiczno-stochastycznych modeli równowagi
ogólnej (DSGE) oraz ich prognoz. Podaje przykłady modeli stosowanych we wspomaganiu polityki pieniężnej
przez banki centralne.
Słowa kluczowe: polityka pieniężna, modele ekonometryczne, modele DSGE, cel inflacyjny

DSGE models, a tool for supporting monetary policy
Summary
The author introduces the issue and the essence of monetary policy; including various quotes of monetary policy
definitions, presents the use of econometric models in central banks forecasts. In particular, he focuses on
discussing the assumptions and construction of dynamic-stochastic general equilibrium (DSGE) models and their
predictions. He gives examples of models used in monetary policy as support to central banks.
Keywords: monetary policy, econometric models, DSGE models, inflation target

1. Wstęp
Jednym z głównych celów banku centralnego jest zapewnienie stabilności finansowej
gospodarki. Może ją kształtować poprzez prowadzoną przez siebie politykę pieniężną. Należy
zaznaczyć, że podjęte decyzje działają z opóźnieniem. Wynika to z liczby ogniw
w poszczególnych kanałach ekonomicznych, przez które decyzja musi przejść. Na ogół
przyjmuje się, że decyzje banku centralnego przekładają się na gospodarkę w czasie od 6 do
8 kwartałów. Strategia polityki pieniężnej powinna być przejrzysta, a za taką przyjmuje się
tzw. strategię celu inflacyjnego (Tura, 2011, s. 277). Oczywiście występują różne sposoby
obliczania stopy inflacji; ich porównanie można znaleźć np. w pracy Gatnara (2018).
Narodowy Bank Polski realizuje politykę pieniężną w oparciu o bezpośredni cel inflacyjny.
Warto zaznaczyć, że banki centralne wykorzystują modele ekonometryczne
do prowadzenia rutynowych prac analityczno-prognostycznych. Od kilku lat korzystają
również z dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej (DSGE), jako modeli
głównych, bądź pomocniczych. W Polsce NBP posługuje się do prognoz modelem
NECMOD, zaś model DSGE małej otwartej gospodarki (SoePL2015) służy, jako model
pomocniczy.
Niniejsze

opracowanie

jest

efektem

przeglądu

literatury.

Stanowi

próbę

usystematyzowania podejść do zagadnienia dynamiczno-stochastycznych modeli równowagi
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ogólnej, ich wykorzystywania przez banki centralne oraz powiązania z prowadzoną przez
nie polityką pieniężną.
2. Zagadnienie polityki pieniężnej
Polityka pieniężna jest elementem polityki gospodarczej państwa. Narodowy Bank
Polski (za Pyka i Nocoń, s. 111) definiuje politykę pieniężną jako część polityki
gospodarczej, polegającą na systematycznych działaniach mających na celu zapewnienie
stabilności cen, czyli niskiej inflacji. Stabilność cen jest niezbędna do zbudowania trwałych
fundamentów długofalowego wzrostu gospodarczego.
Tabela 4. Przegląd definicji pojęcia polityki pieniężnej. Źródło: (Pyka i Nocoń, 2017, s. 111-112)
Autor

Definicja polityki pieniężnej

W. Przybylska-

Działalność banku centralnego prowadzona w imieniu państwa, a polegająca na wyborze

Kapuścińska

pieniężnych celów makroekonomicznych i ich realizacji przez regulowanie podaży
pieniądza i popytu na pieniądz, za pomocą wykorzystania wybranych instrumentów

A. Sławiński

Polityka oddziaływania przez bank centralny na wysokość stóp procentowych i inflację,
przy czym zasadniczym jej celem jest utrzymywanie inflacji na niskim poziomie

I. Pyka

Prowadzony w imieniu państwa przez bank centralny wybór celów i instrumentów
kształtowania podaży pieniądza w gospodarce. Polega na kształtowaniu podaży
pieniądza w gospodarce przez bank centralny

W.L. Jaworski

Polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza w celu wspierania rozwoju
gospodarczego oraz stabilizacji poziomu produkcji (cen) i zatrudnienia

J. Borowiec

Polega na użyciu podaży pieniądza jako instrumentu realizacji ogólnych celów polityki
gospodarczej

J. Wolniak

Polega na oddziaływaniu na gospodarkę za pomocą regulowania emisji pieniądza

A. Nowak-Far

Dotyczy sterowania przez instytucję ją prowadzącą płynnością pieniądza w gospodarce
przez bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie na rozmiary działalności kredytowej dla
osiągnięcia wybranych celów makroekonomicznych

M. Friedman

Polega na użyciu podaży pieniądza jako instrumentu realizacji ogólnych celów polityki
gospodarczej państwa

Jak podaje Szpunar(s. 32, za Pyka i Nocoń s. 116) uznanie stabilności cen za główny cel
polityki pieniężnej wynikało z czterech powodów:
● z tego, że efekty polityki pieniężnej charakteryzują się długimi i zmiennymi
opóźnieniami,
● z generalnej akceptacji braku długookresowej wymienności inflacji i bezrobocia,
● z problemu tzw. niespójności czasowej polityki pieniężnej,
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● z przekonania, że stabilność cen zwiększa efektywność funkcjonowania systemów
gospodarczych, co sprzyja wzrostowi dobrobytu i przyczynia się do średni- oraz
długoterminowego wzrostu.
Strategię polityki pieniężnej można określić, jako postępowanie banku centralnego
zmierzające do realizacji zakładanych celów w określonym czasie. W strategii w sposób
przejrzysty i wiarygodny powinny być formułowane cele polityki pieniężnej.
Jak podają Pyka i Nocoń (2017) strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) jest
obecnie najbardziej popularną i najczęściej realizowaną strategią polityki monetarnej
na świecie. Charakteryzuje się ogłoszeniem przez bank centralny oficjalnego poziomu inflacji
w danym horyzoncie czasowym. Jak podaje Gatnar (2018) – „cel inflacyjny jest swoistego
rodzaju zobowiązaniem banku centralnego, że będzie wykorzystywał dostępne instrumenty
polityki pieniężnej, głównie stopy procentowe, aby w średnim okresie go osiągnąć,
czyli utrzymać stabilny poziom cen”.
Od 1999 r. w realizacji polityki pieniężnej Narodowy Bank Polski wykorzystuje
strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. W jej ramach Rada Polityki Pieniężnej określa
(www1) cel inflacyjny, a następnie dostosowuje poziom podstawowych stóp procentowych
NBP tak, by maksymalizować prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu. Od początku 2004
r. niezmiennie realizowany jest cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym
przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy. Rada Polityki Pieniężnej ma za zadanie
utrzymywać stopy procentowe na takim poziomie, aby był on zgodny z założonym celem
inflacyjnym. W ten sposób rada oddziałuje na aktualną wysokość nominalnych
krótkoterminowych stóp procentowych rynku pieniężnego, a tym samym rzutuje na
oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych. W związku z tym kształtuje
nie tylko rozmiary kredytu, lecz również popyt w gospodarce oraz stopę inflacji. Strategię
bezpośredniego celu inflacyjnego (Gatnar, 2018) jako pierwsze przyjęły banki centralne
Nowej Zelandii i Chile w 1990 roku.
3. Modele DSGE
Jak podaje Korniluk (2015) modele DSGE (ang. dynamic stochastic general
equilibrium) są najpopularniejszym narzędziem we współczesnej makroekonomii. Można je
podzielić na dwie grupy:
● starszą – realnego cyklu koniunkturalnego,
● młodszą – nowokeynesowską.
W

podstawowym,

nowokeynesistowskim

modelu

monetarnym

zakłada

się,

że przedsiębiorstwa dążą do maksymalizacji zysku. Natomiast celem gospodarstw domowych
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(Kuchta, 2014, s. 51) jest maksymalizacja dożywotniej użyteczności, która jest czerpana
z konsumpcji dóbr oraz konsumpcji czasu wolnego.
3.1. Budowa modeli
Modele DSGE składają się z trzech podstawowych elementów: bloków struktur,
oczekiwań dotyczących przyszłych wielkości oraz zaburzeń (szoków) stochastycznych. Bloki
stworzone są z trzech powiązanych ze sobą elementów (podaży, popytu i równania polityki
monetarnej). Blok popytu przedstawia zależność pomiędzy tymczasową wielkością realnej
stopy procentowej a decyzjami podmiotów oraz pomiędzy oszczędzaniem a konsumpcją
i inwestowaniem. Zakłada on jednocześnie, że niezależnie od poziomu stopy procentowej
podmioty/ludzie/konsumenci wydają więcej, gdy perspektywy gospodarcze są obiecujące.
Poziom aktywności gospodarczej (blok popytu) jest wykorzystywany w bloku podaży i wraz
z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłej inflacji wpływa na jej ustalanie. Natomiast
zdeterminowane wielkości produkcji i inflacji wpływają na blok polityki pieniężne.
Te zależności określają sposób ustalania przez bank centralny stopy procentowej. Przedstawia
to rys. 1.

Rys. 1. Struktura modeli DSGE.Źródło: (Tura, 2011, s. 289)

Równania, które definiują opisane bloki przykładowego uproszczonego modelu DSGE
wykorzystywanego do analiz polityki pieniężnej, mają swoje źródło w mikropodstawach.
Wyróżnia się cztery grupy podmiotów w gospodarce (Tura, 2011, s. 289): gospodarstwa
domowe, przedsiębiorstwa, rząd i bank centralny. Podmioty gospodarcze przy dostępnej
informacji decydują o wykorzystaniu dóbr, usług i aktywów (finansowych i niefinansowych),
a ich decyzje są najlepsze z możliwych przy zadanych ograniczeniach zaburzenia
stochastycznego. Najczęściej branymi pod uwagę (Tura, 2011, s. 290) szokami są szoki
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technologiczne, szoki preferencji lub zmiana polityki monetarnej. Modele typu DSGE służą
głównie do badania reakcji gospodarki na szoki.
3.2. Zaburzenia stanu równowagi
Modele DSGE są modelami stochastycznymi, które służą do badania wpływu zaburzeń
na równowagę modelowanej gospodarki. Sprawdzają jak wpływają zaburzenia (szoki) na
wytrącenie gospodarki ze stanu równowagi.. Czynnikiem sprawczym wahań mogą być szoki.
Zjawiska reprezentowane przez zaburzenia są złożone, a zatem dla poprawienia jakości
aproksymacji zakłada się, że mają strukturę formalną procesu stochastycznego ARMA.
W przypadku modelu DSGE SoePL zakłada się, że wszystkie zaburzenia podlegają
autoregresji rzędu pierwszego. Dokładniej opisuje je proces AR (1).
Badanie ich historycznego wpływu na gospodarkę polski dla modelu SoePL dokonują
(Grabek i Kłos, 2012), a w szczególności rozważają oni zaburzenia:
● poziomu aktywności gospodarczej,
● inflacji,
● rynku pracy,
● sektora monetarnego.
Wszystkie losowe zaburzenia: funkcje przeszłych i bieżących szoków (innowacji),
z czasem wygasają i gospodarka powraca do równowagi długookresowej.
3.3. Cel modeli DSGE
Celem modeli DSGE jest pokazanie zachowania gospodarki, gdy zostanie wytrącona
z równowagi poprzez zaburzenie jednego z procesów w niej zachodzących. Prognozy
przygotowane przez banki centralne pełnią dwie podstawowe funkcje (Tura, 2011, s. 279):
● określają roczny cel inflacyjny,
● organizują i informują członków RPP oraz ukierunkowują ich obrady.
Zadania stawiane przed modelami ekonometrycznymi obrazuje tab. 2.
Jak podkreśla Tura (2011), powołując się na pracę Tovara (2008), przyszłe
zastosowanie modeli DSGE trudno zdefiniować – czy będą to modele prognostyczne, czy
pomocnicze. Modele DSGE ułatwiają podjęcie decyzji przez Radą Polityki Pieniężnej
– o tym, jakie powinny być stopy procentowe, aby zagwarantować osiągnięcie celów
ekonomicznych.
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Tabela 2. Zadania stawiane przed modelami wykorzystywanymi obecnie przez banki centralne. Źródło: (Tura,
2011, s. 284)
Zadanie

Opis

Identyfikacja

1.

wstrząsów

oraz

prognozowanie

Uzasadnienie
Potrzeba

przewidywań

1. Mechanizm transmisji monetarnej ma największy

dotyczących przyszłości.

wpływ na inflację w okresie najbliższych 2-3 lat.

2.

prognoz

2. Potrzeba identyfikacji sił napędzających zmiany

rozwoju

ekonomiczne

Opracowywanie

zmian

i

ekonomicznego.

i

przewidywanie

zachowań

w

warunkach występującej nierównowagi.
3. Potrzeba aktywnego i zewnętrznego definiowania
stanu stacjonarnego gospodarki.

Analizy ryzyka i

1. Prezentacja i opis ryzyk

1. Próba przedstawienia problemu niepewności

prowadzonej

wokół

w podejmowanych przez RPP decyzjach.

polityki

projekcji.

centralnej

ścieżki

2.

monetarnej

Możliwość

systematycznej
ekonomicznymi,

przedstawienia
dyskusji

i

prowadzenia

nad

implikacjami,

zależnościami
alternatywnymi

założeniami i rodzajami ryzyka.
Komunikacja

1. Analiza efektywności kanału

1. Przejrzystość, otwarta

oczekiwań

przedstawiona, wraz z obrazem towarzyszącej jej

mechanizmie
monetarnej.

inflacyjnych

w

transmisji

niepewnościom,

prognoza,

komunikacja i jasno
pomaga

zrozumieć

podmiotom decyzje banku centralnego.
2. Podmioty te odpowiadają na nowo uzyskane
informacje, ustosunkowują się do decyzji i realizacji
celów oraz zadań banku centralnego.

3.4. Prognozy modeli DSGE
Wychodząc z warunku początkowego równowagi stanu gospodarki, prognoza
uzyskiwana z modelu DSGE stanowi opis tego, jak zareagują zmienne, gdyby wprowadzono
bodziec, stanowiący szok gospodarczy. Każde zaobserwowane odchylenie od prognozy jest
związane z realizacją określonej kombinacji szoków (Tura, 2011, s. 293). Jeżeli jedna ze
zmiennych ulegnie zmianie, wówczas cały system dostosuje się do tej zmiany. W związku
z tym modele DSGE, są bardzo elastyczne ze względu na swoją strukturę (Tura, 2011,
s. 287).
Rozwój modeli DSGE spowodował, że obecnie wykorzystuje się, co najmniej kilka
modeli. Przeglądu literatury na ten temat dokonuje Korniluk (2015). W aneksie B do swojej
pracy prezentuje politykę fiskalną w modelach realnego cyklu koninkutalnego DSGE.
Stwierdza, że modele DSGE cechują się elastycznością, z czego korzysta wielu badaczy,
poddając je modyfikacjom. Zatem nie istnieje jeden idealny model DSGE służący do
rozwiązania każdego problemu polityki fiskalnej.
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3.5. Problem reprezentatywności
W modelach równowagi ogólnej przyjmuje się, że wybór reprezentatywnego podmiotu
stanowiącego agregację grupy jednostek jest taki sam jak suma wyborów jednostek. Jednym
z krytyków powołujących się na problem reprezentatywności był Kirman (1992). Korniluk
(2015, s. 33) wskazuje, że „Kirman wykazał błędność założenia, że agregat jednostek, z
których każda we własnym zakresie dokonuje optymalizacji, zachowa cechy optymalizującej
jednostki”.
3.6. Porównanie modeli DSGE z innymi modelami makroekonomicznymi
W porównaniach przeprowadzonych przez Turę (2011) modele DSGE w porównaniu
z pozostałymi prezentują stosunkowo wysoki stopień zgodności teoretycznej. Jednakże
Autorka podaje, że największą zgodność empiryczną posiadają modele VAR. Warto
zaznaczyć, że w modelach DSGE postać zredukowana ma właśnie strukturę VAR.
W związku z tym stanowią pewien rodzaj konsensusu pomiędzy identyfikacją statystyczną
i strukturalną.
Kuchta (2014, s. 50) zauważa, że rosnąca popularność nowokeynesistowskich modeli
DSGE spowodowała przeprowadzenie licznych testów dotyczących ich własności
empirycznych. Powołując się na wyniki badań dla gospodarki amerykańskiej oraz strefy euro
stwierdza, iż modele tej klasy charakteryzują się własnościami empirycznymi, które są
porównywalne z alternatywnymi modelami ekonometrycznymi, takimi jak modele VAR oraz
bayesowskie modele VAR.
Natomiast Korniluk (2015, s. 32-33) przytacza w swoim artykule badania
przeprowadzone przez Hjelma i innych (2015), w których porównuje modele DSGE
z modelami semi-strukturalnymi i VAR. W przeciwieństwie do innych modeli, DSGE są
oparte na teorii mikroekonomicznej i dzięki temu - teoretycznie odporne na krytykę Lucasa.
Często elementy, które zostały wprowadzone ad-hoc (niespójnie z teorią) osłabiają tę
odporność.
Jedną z wad modeli DSGE na schemacie nowokeynesowskim jest skrajnie uproszczony
obraz rynku pracy (ze względu na równania płac oraz podaż pracy) – pomijane jest
bezrobocie. Grabek i Kłos (2012, s. 83) ponadto podają, że można „zbudować relatywnie
prosty model DSGE (lub niewielkim kosztem rozbudować model już istniejący), w którym
– w warunkach równowagi długookresowej – podaż pracy przekracza popyt”.
Modele DSGE są słabiej osadzone w empirii niż modele VAR. Zdaniem Hjelma (2015),
ich słabością jest również uproszczenie do ustalonego stanu, co utrudnia wprowadzenie
zmiennych w czasie równowag bezrobocia, produktywności i cen względnych. Ponadto
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modele DSGE zachowują stosunkowo wysoki stopień racjonalności - opisują gospodarkę jako
całość, a nie wyłącznie poszczególne jej elementy; posiadają spójną strukturę.
3.7. Modele DSGE w poszczególnych krajach
Modele DSGE stanowią podstawowe narzędzie prognostyczne dla wielu banków
centralnych. Ich przeglądu dokonuje Tura (2011). Zestawienie przedstawia tab. 3.
Tabela 3. Modele DSGE stosowane przez wybrane banki centralne. Źródło: (Tura, 2011, s. 292)
Bank centralny

Model

Rodzaj modelu

Wykorzystanie

Model główny

Prognozy, analizy

Model

Prognozy, analizy (Europa, Stany Zjednoczone,

pomocniczy

Azja)

G-3

Model główny

Prognozy, analizy

Norges Bank

NEMO

Model główny

Prognozy, analizy

SverigesRiksbank

RAMZES

Model główny

Prognozy, analizy

DSGE
BEQM

Bank
of England
Czech

DSGE
National

Bank

Central
Bank of Hungary
Swiss

National

Bank
Bank
of Finland

PUSCAS

Model
pomocniczy

analizy

DSGE-CH

Model główny

Prognozy, analizy

AINO

Model główny

Krótkookresowe i długookresowe prognozy

EDGE

Model
pomocniczy

Prognozy dla strefy euro

W Narodowym Banku Polskim od stycznia 2010 r. model DSGE SoePL (ang. small
open economy) wspomaga klasyczny model makroekonometryczny NECMOD w pracach
prognostycznych.
3.7.1. SoePL2012
Polski model małej otwartej gospodarki (SoePL2012) bazuje, jak podają (Grabek
i Kłos, 2012), na modelach nowokeynesowskich z wieloma sztywnościami nominalnymi
i realnymi, budowanych w celu analizy polityki monetarnej. Wzrost gospodarczy
w przypadku SoePL jest wynikiem egzogenicznego, stochastycznego trendu postępu
technicznego oraz czynników wpływających na wahania o charakterze koniunkturalnym
(Grabek i Kłos, 2012, s. 85).
3.7.2. SoePL2015
Model DSGE SoePL2015 przedstawia Kłos (2016). Dane wykorzystane do budowy
modelu SoePL pochodzą z GUS, Eurostat, IMF, NBP, MF oraz z danych archiwalnych
publikowanych przez portal http:\\www.stooq.pl.
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Kłos (2016) przedstawia procedurę postępowania w przypadku modelu SoePL: „po loglinearyzacji wszystkich równań oraz przedstawieniu w formie reprezentacji modelu
przestrzeni stanów — oszacowano model technikami bayesowskimi na podstawie próby
obejmującej lata 2002:1–2015:3. Natomiast okres 1996:4–2001:4 wykorzystano do oceny
wartości początkowych

zmiennych nieobserwowalnych”. Składowe modelu SoePL

przedstawiają rys. 2-4.

Rys. 2. Podmioty ekonomiczne i rynki w DSGE SoePL2015. Źródło: (Kłos, 2016, s. 10)

Rys. 3. Rynki produktów w DSGE SoePL2015. Źródło: (Kłos, 2016, s. 10)
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Rys. 4. Dochody i wydatki sektora publicznego w DSGE SoePL2015. Źródło: (Kłos, 2016, s. 13)

Szczegółową specyfikację modelu SoePL prezentuje Kłos (2016) w aneksie B do swojej
pracy. Jak można przeczytać w rocznym raporcie NBP za rok 2017, są kontynuowane prace
nad „rekonstrukcją modelu prognostycznego NBP– SoePL– tak aby lepiej uwzględniał
średniookresowe tendencje w europejskich gospodarkach i w Polsce, w szczególności:
mikroekonomiczne źródła ograniczeń inwestowania (oszczędzania), rolę środków z UE oraz
zmiany zachodzące na krajowym rynku pracy. Przeprowadzono także badania możliwości
prognozowania kursów walutowych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych oraz
modeli klasy DSGE”.
4.Wnioski
Różne banki centralne państw definiują zróżnicowane cele inflacyjne (Gatnar, 2018)
i bazują na różnych modelach ekonometrycznych. Nie istnieje jeden uniwersalny model, który
w dobry sposób opisywałby gospodarkę każdego z państw. Modele równowagi ogólnej
w sposób uproszczony przedstawiają mechanizm rynkowy poprzez równowagę pomiędzy
popytem a podażą. Modele klasy DSGE są elastyczne i powstają coraz to nowsze
modyfikacje. W związku z tym jest trudno uogólniać wnioski dotyczące cech modeli DSGE.
Jedną z ich wad jest uśrednienie (bądź agregacja) wartości parametrów, które występują
w tego typu modelach. Każde gospodarstwo domowe jest inne i może podejmować odmienne
decyzje, które nie wynikają tylko z danych ilościowych. Jest to wada nie tylko modeli klasy
DSGE, ale wszelakich modeli ekonometrycznych, ponieważ są one tylko uproszczonym
opisem rzeczywistości.
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Pomimo iż modele DSGE charakteryzują się także niską zgodnością empiryczną, to coraz
więcej banków centralnych decyduje się na korzystanie z modeli DSGE. Pełnią one funkcje
modeli głównych bądź pomocniczych. Obecnie w Polsce Narodowy Bank Polski i Rada
Polityki Pieniężnej korzystają z modelu SoePL jako modelu pomocniczego.
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Streszczenie
W opracowaniu została przedstawiona istota badań rynkowych, jako procesu gromadzeniu danych i informacji.
Autor przedstawia dwa skrajne podejścia menadżerów do wykorzystywania informacji w podejmowaniu decyzji,
podstawowe zasady budowy kwestionariusza ankiety i konstrukcji pytań; etapy w badaniach rynku oraz
przybliża podział zmiennych i dozwolone operacje statystyczne.
Słowa kluczowe: badania rynkowe, dane, jakość danych, zmienne, kwestionariusz ankiety

Variables types in market research
Summary
The study presents the essence of market research as a process of data and information gathering. The author
presents two extreme managers approaches to use information in making decisions, basic rules for the
construction of a questionnaire and question structure; stages in market research and approximates the division
of variables and allowed statistical operations.
Keywords: market research, data, data quality, variables, questionnaire

1. Wstęp
W obecnych czasach informacja jest najcenniejszym zasobem. Dzięki niej możemy
ograniczać niepewność w podejmowaniu decyzji. Zarządzanie przedsiębiorstwem (Karcz
i Kędzior, 1999, s. 9) nie może opierać wyłącznie na doświadczeniu i intuicji niezbędnej
w prowadzeniu interesów, lecz powinno bazować także na profesjonalnie zbieranych
i przetwarzanych informacjach.
Informacja marketingowa wspiera proces zarządzania marketingiem przedsiębiorstwa,
tworząc zasób wiedzy, który można określić ogólnie mianem kompetencji marketingowych
decydentów (Wale, 1999). Warto zwrócić uwagę (Kubiczek, 2018), że uzyskanie rzetelnych
informacji jest czasami bardzo kosztowne. Jednym z popularniejszych metod są badania
z użyciem, jako narzędzia kwestionariusza ankiety.
Opracowanie stanowi próbę usystematyzowania pojęcia informacji, danych, wskazania
źródeł ich, jakości oraz metod ich pozyskiwania. Autor przedstawia rodzaje badań oraz pytań
w nich występujących.
2. Informacje
Karcz i Kędzior (1999, s. 13-14) wyróżniają dwa skrajne podejścia menedżerów
do posiadania informacji marketingowych. Pierwsza grupa przywiązuje bardzo dużą wagę
do gromadzenia różnorodnych informacji. Najlepiej, aby pochodziły one z różnych źródeł
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i były w jak największym stopniu szczegółowe. Dlatego zwolennicy tej koncepcji decydują
się często na przeprowadzenie badań masowych, aby maksymalnie ograniczyć niepewność
i tym samym ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji. Drugi typ menadżerów podejmuje
decyzje, bazując wyłącznie na swoich doświadczeniach i na swojej intuicji. Ograniczają oni
dopływ informacji, poruszając się w polu decyzyjnym „na wyczucie”.
Informacje (Karcz i Kędzior, 1999, s. 13-14) ze względu na ich cel można podzielić na:
●

informacje operatywne – wykorzystywane do podejmowania decyzji

dotyczących powtarzających się działań rynkowych,
●

informacje

specjalne

(problemowe)

pozwalają

poznać

przyczyny

występowania pewnych zjawisk, przewidzieć prawdopodobne reakcje nabywców na działania
marketingowe podejmowane przez przedsiębiorstwa oraz zasugerować przyszłe kierunki
rozwoju przedsiębiorstwa.
W naukach medycznych podejmowanie decyzji na podstawie danych zyskało uznanie
dopiero w 1990 roku, kiedy to Guyatt użył (za Leśniak, Bała, Jaeschke i Brożek 2015) po raz
pierwszy terminu „evidencebased medicine” do określenia zasad praktykowania medycyny.
Opierało się ono na podejmowaniu decyzji klinicznych na podstawie znajomości
i zrozumienia piśmiennictwa medycznego bądź wiedzy, że nie ma opublikowanych danych
naukowych na określony temat. Leśniak, Bała, Jaeschke i Brożek (2015) podkreślają, że
„celem takiego podejścia było świadome podejmowanie decyzji, wiedząc, na jakich danych
naukowych opiera się decyzja, w jakim stopniu dane te są wiarygodne i jakie wnioski można
z nich wyciągnąć. Stosowanie tej strategii wymagało jasnego sformułowania odpowiednich
pytań, dokładnego przeszukania piśmiennictwa odnoszącego się do tych pytań, krytycznej
oceny danych i możliwości ich odniesienia do określonej sytuacji klinicznej oraz
wyważonego zastosowania wyciągniętych wniosków do rozwiązania problemu klinicznego”.
3. Dane i ich jakość
Jednym z nośników informacji są dane. Źródła danych służą pozyskiwaniu informacji,
które pomogą odpowiedzieć na pytanie stawiane przez decydenta. Ogólnie można je podzielić
na: wtórne i pierwotne. Pierwsze z nich to gotowe i opracowane wcześniej, dla innych (może
i podobnych) celów. Popularne źródła danych wtórnych to dane uzyskane z Głównego
Urzędu Statystycznego, European Social Survey (ESS), roczników, raportów oraz innych baz
danych.
Źródła pierwotne to dane i informacje, które gromadzone są przez badacza po raz
pierwszy. Badania pierwotne pozwalają na bardziej precyzyjną odpowiedź na zdefiniowane
pytanie, jednakże są zdecydowanie bardziej kosztowne niż badania wtórne. Innym ważnym
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aspektem jest aktualność źródeł wtórnych. Nawet materiały sprzed kilku lat, ze względu
na dynamiczną sytuację gospodarczą, mogą nie być wystarczająco bieżące, by móc z nich
korzystać.
Jakość danych stanowi podstawę opracowań w wielu dziedzinach. Jedną z nadal
aktualnych pozycji w literaturze jest opracowanie Kordosa(1988) – jakość danych
statystycznych. Współczesne przykłady można odnaleźć u Dudka i Kozłowskiego (2016),
którzy badają koncepcję zarządzania jakością danych lotniczych, Celińska-Janowicz (2016)
sprawdza jakość danych pozyskanych z rejestrów podmiotów, Czakon(2016) porusza
tę tematykę w oparciu o nauki o zarządzaniu, Schmidt i in. (2015) sprawdzają jakość danych
rejestru pacjentów, a Hazena, Booneb, Ezellc i Jones-Farmerc(2014) w odniesieniu do całego
obszaru data science. Jakości danych (Kordos, 1987) można określić jako:
●

odpowiedniość do potrzeb użytkowników (przydatność),

●

aktualność,

●

dokładność.

3.1. Podmiot, przedmiot, cel i etapy badania
Podmiotem analizy mogą być nie tylko osoby, ale także wytwory ludzkiej
kreatywności. Podział jednostek analizy w badaniach można odnaleźć w pracy
Babbiego(2004):
• jednostki indywidualne,
• grupy,
• organizacje,
• wytwory społeczne (np. książki, wiersze, ceramika).
Jednakże ze względu na przedmiot badania można je podzielić na:
• sondażowe (opinii),
• marketingowe (dot. produktów),
• społeczne
Badania (Mazurek-Łopacińska (red.), 2005) można również podzielić na cel badania:
• badania eksploracyjne (opisowe) – pomagają zrozumieć określone zjawisko.
Stosowana jest analiza jakościowa;
• badania eksplanacyjne (przyczynowo-skutkowe) – cel badania jest znany i ściśle
określony, a analiza ma charakter ilościowy.
Szreder (2004, s. 16) jako cel badań rozumie zgromadzenie takich informacji,
które umożliwią lepsze, skuteczniejsze decyzje. Zaznacza (Szreder, 2004, s. 16), że niemal
wszystkie decyzje o charakterze społecznym i ekonomicznym są podejmowane w warunkach
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niepewności, a poprzez poznanie opinii osób, których będą dotyczyć skutki decyzji
menedżera, można ograniczyć ryzyko niewłaściwego podjęcia decyzji. Natomiast
Rószkiewicz, Perek-Białas, Węziak-Białowolska i Zięba-Pietrzak (2013, s. 11) zaznaczają, że
ostatecznym celem naukowego poznania jest formułowanie stwierdzeń, które są prawdziwe,
co oznacza, że odpowiadają istniejącemu stanowi rzeczy w rezultacie, czego uzyskuje się
zarówno odpowiedz na pytanie „jak jest”, jak i na pytanie, „dlaczego tak jest”.
Każde badanie składa się z następujących po sobie etapów. Najważniejszy etap
to przygotowanie badania. Kaczmarczyk (2011) wyróżnia osiem etapów:
1.

Analiza i określenie problemu badawczego,

2.

Dobór próby do badania,

3.

Wybór metod zbierania danych,

4.

Wybór instrumentów pomiarowych,

5.

Wybór metod analizy danych,

6.

Zaplanowanie badania i określenie jego kosztów,

7.

Określenie wartości informacji otrzymanej z badania,

8.

Opracowanie propozycji badawczych.

Podobnego podziału procesu badania marketingowego dokonała Krystyna MazurekŁopacińska (2005):
1.

Określenie problemu badawczego,

2.

Formułowanie hipotez,

3.

Opracowanie planu badań (wybór typu badania, wybór zmiennych do

obserwowania
i pomiaru, wybór źródeł informacji,
4.

Wybór metod i podmiotów gromadzenia informacji,

5.

Gromadzenie informacji (pierwotnych i wtórnych),

6.

Rejestrowanie i przetwarzanie danych,

7.

Analiza i interpretacja wyników,

8.

Opracowanie raportu z badań.

Należy podkreślić (Rószkiewicz i in., 2013, s. 11), że to cel badania naukowego
decyduje o metodzie i technice badania empirycznego. Proces badania empirycznego
(Rószkiewicz i in., 2013, s. 11) składa się z dwóch faz:
●

fazy konceptualizacji z operacjonalizacja,

●

fazy realizacji.

Każda z tych faz dzieli się na etapy cząstkowe.
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3.2. Narzędzia badawcze i rodzaje pytań
Gosschalk(2001) zauważa, że badania sondażowe opinii to nierozłączna para: sztuki
zadawania pytań i techniki wyboru prób respondentów. Najpopularniejszymi i najczęściej
wykorzystywanymi narzędziami (Kaczmarczyk 2011, s. 69) w badaniach pierwotnych są
tzw. instrumenty klasyczne, w skład, których wchodzą kwestionariusz, test, dziennik,
scenariusz, model symulacji.
Kwestionariusz (Karcz i Kędzior, 1999, s. 96-97) jest to lista pytań na jeden lub więcej
tematów, uporządkowana merytorycznie i graficznie, zwykle wydrukowana. Kwestionariusz
jest podstawowym narzędziem pomiarowym znajdującym zastosowanie w bezpośrednich
metodach gromadzenia informacji. Pytania w kwestionariuszu mogą mieć formę zdania
pytającego, oznajmującego, wskazującego oraz równoważnika zdania – wszystkie te formy
traktowane są, jako pytania, ponieważ ich celem jest wywołanie u respondenta określonych
reakcji słownych.
W odniesieniu do budowy kwestionariusza nie ma ścisłych reguł naukowych, ale są
zasady wynikające z doświadczania. Najważniejsze z nich to:
 długość kwestionariusza, mierzona nie liczbą pytań, lecz czasem trwania wywiadu,
który trzeba ustalić w pilotażu,
 stopniowanie pytań; zawsze rozpoczynamy od pytań ogólnych, często otwartych
i kolejno przechodzimy do bardziej szczegółowych, najczęściej zamkniętych,
 wprowadzamy pytania kontaktowe na „rozgrzewkę” oraz pytania-bufory, relaksujące,
mające neutralizować lub rozproszyć napięcie wywołane dotychczasowymi pytaniami,
a także pytania kontrolne,
 na zakończenie w kwestionariuszu umieszczamy pytania dotyczące cech respondenta;
są to tzw. pytania metryczkowe.
Etapy opracowania kwestionariusza
1.

określenie celu i przedmiotu kwestionariusza,

2.

wybór metody i techniki badania kwestionariuszowego,

3.

określenie cech i wielkości próby,

4.

ustalenie wstępnej listy pytań,

5.

konsultacje założeń badawczych i listy pytań,,

6.

opracowanie pierwszej wersji kwestionariusza oraz materiałów pomocniczych

(listy adresowe, instrukcja dla ankietera itp.)
7.

pilotaż kwestionariusza,
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8.

analiza wyników pilotażu,

9.

opracowanie ostatecznej wersji kwestionariusza.

Szreder (2004, s. 141) przytacza różne modele wpływu kwestionariusza na odpowiedzi
respondenta
 model behawiorystyczny – pytania traktowane są jak bodźce, a odpowiedzi, jako
reakcje na pytania,
 model kontekstowych – wpływ społeczeństwa i grupy społecznej może mieć wpływ
na odpowiedzi szczególnie, jeśli jest obecny ankieter),
 model poznawczy – człowiek jest traktowany, jako układ przetwarzający informacje.
Procesy percepcji, rozumienia, zapamiętania i formułowania sądów.
Krystyna Mazurek-Łopacińska (2005) również podkreśla, że podstawowym problemem
kwestionariusza ankietowego jest osiągnięcie zgodności wypowiedzi ankietowanego z jego
rzeczywistymi poglądami i ocenami. Sułek zaznacza (za Rószkiewicz Perek-Białas, WęziakBiałowolska i Zięba-Pietrzak, 2013, s. 130) że – „pytanie ankietowe nie jest narzędziem
neutralnym – jego język, typ i kontekst, w jakim występuje ono w kwestionariuszu, wybierają
uboczny, niezależny od treści wpływ na odpowiedzi badanych”.
Redagując kwestionariusz ankietowy, należy dokonać wyboru formy językowej
i stylistycznej. W tym zakresie najważniejsze jest takie sformułowanie poruszanych
zagadnień, by korespondowały z pojęciami obowiązującymi w grupie docelowej.
Do najczęstszych błędów popełnianych przy konstrukcji kwestionariusza należy
formułowanie pytań:
 wieloznacznych,
 odnoszących się do wielu kwestii,
 wyduszających odpowiedzi, przez pominięcie kategorii „nie wiem” lub „nie mam
zadania”,
 w formie sugerującej odpowiedz,
 niekompletnych kafeterii odpowiedzi,
 które nie dotyczą respondenta,
 na które respondent nie może znać odpowiedzi,
 które są trudne merytorycznie lub niezrozumiale dla respondenta.
Pytania w kwestionariuszu mogą pełnić wielorakie funkcje i występować w różnych
formach. Kaczmarczyk (2011) podaje następującą klasyfikację pytań:
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a)

zamknięte:

• koniunktywne – respondent może wybrać kilka odpowiedzi;
• dysjunktywne – respondent może wybrać tylko jedną odpowiedź;
• alternatywne – respondent może wybrać tylko jedną z dwóch przeciwstawnych
odpowiedzi (najczęściej Tak/Nie);
b)

otwarte – respondent może dokonać szerszej wypowiedzi;

c)

półotwarte – zawiera gotowe odpowiedzi, a ponadto daje możliwość

swobodnej wypo-wiedzi.
Pozostałe rodzaje pytań:
• wymuszające – TAK/NIE bez możliwości „Nie mam zdania”;
• klasyfikujące – respondent musi poukładać lub przyznać punkty wariantom;
• bufory – rozluźniające napięcie;
• kontrolne (powtórne) – inaczej sformułowane pytanie o tę samą rzecz.
Należy zaznaczyć (Rószkiewicz, 2002, s. 47), że dane nominalne otrzymane są z pytań
rozstrzygających oraz dopełniających. Pytania rozstrzygające przewidują wybór jednego
wariantu odpowiedzi, a pytania dopełniające co najmniej jednego wariantu odpowiedzi.
3.3.Zmienne i możliwości ich analizy
Najbardziej uproszczony podział zmiennych (Gatnar, 2001 s. 13) obejmuje dwie grupy:
zmienne ilościowe i zmienne jakościowe. Zmienne ilościowe to zmienne, których
realizacjami są wartości liczbowe. Można je podzielić na zmienne skokowe (dyskretne) oraz
zmienne ciągłe. Ta pierwsza grupa obejmuje zmienne, które mogą przyjmować wartości
z przeliczalnego (w szczególności skończonego), a w praktyce niewielkiego, zbioru.
Natomiast zmienne ciągłe to zmienne, których zbiór wartości jest nieprzeliczalny.
Zmienne jakościowe to zmienne, których wartościami są kategorie, a nie liczby.
W szczególności są to nazwy, symbole itd. Zmienne jakościowe można podzielić jeszcze na
nominalne i porządkowe. Wartości zmiennej porządkowej (kategorie) można ustawić
w kolejności od „najniższej” do „najwyższej”, czego nie można zrobić w odniesieniu do
zmiennej nominalnej. W przypadku tej ostatniej można jedynie określić, czy dwie kategorie
są identyczne, czy nie.
Kaczmarczyk (2011, s. 119) definiuje skalowanie, jako czynność odwzorowania
mierzonej cechy za pomocą wybranej skali. Istnieje ich wiele, jednakże obecnie najczęściej
stosuje się cztery skale pomiaru wprowadzone przez Stevensa (Rószkiewicz, 2002, s. 81).
Tab. 1 prezentuje te rodzaje skali oraz możliwe do wyliczenia mierniki statystyczne.
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Tabela 1. Rodzaje skali. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mynarski (2000), Kaczmarczyk (2011)
Skala

Główne operacje

Nominalna

Relacje

(kategorie)

i różności

Przykłady

Mierniki statystyczne

równości Płeć, zawód, stan Liczebność i proporcje
cywilny,

miejsce Frakcje i procenty

zamieszkania

Dominanta
Testy nieparametryczne

Porządkowa

Relacje

większości, Jakość

(rangi)

mniejszości

produktu, Mediana,

wykształcenie.

Centyle
Korelacja rangowa
Testy nieparametryczne

Przedziałowa
(umowny

Relacja

równości Temperatury,

punkt przedziałów

zerowy)

i indeksy

równości różnicy

daty, Średnia arytmetyczna
Odchylenie standardowe
Stosunki korelacyjne
Testy parametryczne i nieparametryczne

Ilorazowa
(naturalny

Relacja

równości Temperatura

lub ilorazów

absolutny punkt

Średnia geometryczna

Kelvina, waga, cena, Średnia harmoniczna
dochody, wiek.

zerowy)

Współczynnik zmienności
Testy parametryczne i nieparametryczne

Skala nominalna (mianowana) umożliwia zliczanie i rozróżnianie obiektów według
przypisanej cechy. Jeżeli stosuje się numery, służą one jedynie numeracji i są
wykorzystywane do identyfikacji obiektów, a nie do pomiaru.
Skala porządkowa pozwala na klasyfikowanie i porównywanie obiektów między sobą,
można przypisać daną liczbę rangującą dany obiekt. Na jej podstawie możemy stwierdzić, czy
coś jest lepsze, czy gorsze, jednak nie mamy możliwości stwierdzenia, o ile różnią się
wielkości między poziomami.
Skala przedziałowa (interwałowa) daje możliwość ustalenia odległości pomiędzy
przedziałami. Ważnym aspektem jest założenie, że przedziały muszą być równe.
Skala ilorazowa (stosunkowa) pozwala na określenie, ile dany obiekt różni się od
innego ze względu na konkretną cechę.
Istotną kwestią jest fakt, iż każdy wyższy poziom skalowania posiada właściwości
niższego poziomu. Ponadto istnieje możliwość przechodzenia ze skali wyższego poziomu na
niższe (Mynarski, 2000, s. 85), lecz w związku z tym następuje utrata informacji.
Przedstawiona powyżej własność (Babbie, 2004) nazywa się implikacją poziomu pomiarów.
Jak podaje Earl Babbie (2004) na jakość pomiaru wpływają:
• precyzja i poprawność,
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• rzetelność,
• trafność.
Trafność (Niemierko, 1975, s. 169) jest to stopień dokładności, z jaką określone
narzędzie (tu: test) mierzy to, co miało mierzyć. Rzetelność (Niemierko, 1975, s. 220)
definiuje się jako jednorodność, stałość wyników. Chodzi, zatem o konsekwencję, z jaką test
mierzy to, co miał mierzyć.
Sam proces analizy i interpretowania danych powinien przebiegać w następujący
sposób (Mazurek-Łopacińska (red.), 2005):
1. edycja danych – sprawdzenie logiczności odpowiedzi, sprawdzenie czytelności
ankiet,
2. kodowanie – identyfikacja i weryfikacja odpowiedzi oraz przydzielenie jej numeru,
3. tabulacja – umieszczenie posegregowanych danych w tabelach,
4. analiza danych (opisowa, jednoczynnikowa, dwuczynnikowa, wieloczynnikowa),
5. interpretacja.
4. Wnioski
Informacje uzyskane z analizy danych mogą pomóc podjąć odpowiednią decyzję,
ograniczyć niepewność, a czasem nawet wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego
wariantu. Informacja jest najcenniejszym zasobem we współczesnym świecie.
Wybór rodzaju źródeł, badania, czy też pytań w nich zawartych zależy od perspektywy
badacza i przeznaczenia informacji z nich uzyskanych. Jednym z kluczowych czynników
uzyskania dobrych jakościowo danych jest odpowiednia kolejność pytań i ich treść, ponieważ
pytania mogą wpływać na odpowiedzi respondentów. Ponadto dane muszą być aktualne,
możliwie dokładne i użyteczne z punktu widzenia odbiorcy.
Informacja ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem.
Jednak, aby można było uznać informację za wartościową, musi ona spełnić określone
wymagania. To po stronie badacza pozyskującego informację leży odpowiedzialność za jej
aktualność i rzetelność. Dlatego przeprowadzając badania, trzeba starannie się do nich
przygotować oraz wykazać się uwagą, aby uniknąć błędów mogących wpłynąć na rzetelność
wyników.
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Streszczenie
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżyć zagadnienie transformacji oraz przedstawić jej ocenę
z perspektywy pokolenia Z. Autorzy przedstawiają istotne wydarzenia z historii Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej oraz ówczesną sytuację ekonomiczną. Praca ma również na celu wskazać przyczyny i historię
transformacji w Polsce.
Słowa kluczowe: transformacja systemowa, transformacja gospodarcza, transformacja ustrojowa, Polska
Rzeczpospolita Ludowa, historia Polski.

System transformation in Poland from the perspective of the Z generation
Summary
This study aims to show the issue of transformation and present its assessment from the perspective of the
Z generation. The authors present important events in the history of the PRL and the economic situation in those
days. The work is also aimed at identifying the causes and history of transformation in Poland.
Keywords: System transformation, economic transformation, political transformation, Polish People's Republic,
Polish history.

1. Wstęp
Pokolenie Z to pokolenie milenijne, które urodziło się na przełomie XX i XXI wieku.
Osoby urodzone w tym okresie znają Polską Rzeczpospolitą Ludową z opowieści swoich
przodków, lekcji w szkole czy też literatury. Mogą ocenić poprzedni ustrój tylko na podstawie
obecnie dostępnych informacji, a nie swoich odczuć z tamtego okresu. Do przedstawicieli
pokolenia Z należy zaliczyć Autorów niniejszego opracowania.
W telewizji, gazetach, czy w innych narzędziach masowego przekazu można usłyszeć,
że Polska po roku 1989 uzyskała miano suwerennej. Autorzy rozumieją suwerenność jako
niezależność prawną, ekonomiczno-gospodarczą oraz polityczną od innych podmiotów
(państw). Państwo suwerenne sprawuje samodzielną władzę nad określonym terytorium oraz
osobami je zamieszkującym. Innymi słowy suwerenność to posiadanie władzy zwierzchniej.
Po II-giej wojnie światowej brak zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji oraz
niemożność sprawowania demokratycznych rządów spowodowały przyjęcie sowieckiego
modelu gospodarki. Długotrwała zła, jakość tego systemu i rosnące niezadowolenie społeczne
stworzyły podstawy do zmian. Polskiej transformacji gospodarczej nie można rozważać tylko
w kategoriach ekonomicznych, ponieważ zmianie uległ także ustrój państwa. Lepszym
określeniem jest transformacja systemowa (Miszewski, 2001, s. 9), czyli „przejście
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od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej obejmujące zmianę ustroju
politycznego oraz tworzenie rynkowych warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów
gospodarczych”.
Celem opracowania jest próba syntezy najważniejszych wydarzeń mających wpływ
na transformację systemową, ocena jej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z perspektywy
Autorów (pokolenia Z). Pierwszą część stanowi wprowadzenie do sytuacji ustrojowopolitycznej Polski Rzeczpospolitej Ludowej oraz przedstawienie ówczesnej sytuacji
ekonomicznej. Drugi fragment opracowania to opis transformacji systemowej – jej genezy
oraz przebiegu. W podsumowaniu Autorzy zawarli swoje opinie dotyczące transformacji, jak
i jej skutków.
2. Polska przed rokiem 1989
2.1. Kontekst ustrojowo-polityczny
Po II wojnie światowej Polska (Paczkowski, 1993, s. 127-181) znalazła się w strefie
wpływów Związku Sowieckiego, na mocy postanowień wielkich mocarstw w czasie
konferencji jałtańskiej oraz poczdamskiej. W Polsce funkcjonował zaraz po wojnie w latach
1945-1947 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, którego głównym zadaniem (Friszke,
2003, s. 118-128) było przygotowanie i przeprowadzenie wolnych wyborów. Jednakże to nie
nastąpiło. Wybory do sejmu ustawodawczego w 1947 były sfałszowane przez MBP oraz
NKWD (Paczkowski, 1993, s. 55-66). Nastąpił proces stalinizacji państwa polskiego w każdej
dziedzinie (Friszke, 2003, s. 118-128, 164-182, 191-196): ustroju, gospodarki oraz kultury.
Pewnym zwieńczeniem polityczno-ustrojowym tego zjawiska była konstytucja PRL z 22
lipca 1952 r. wzorowana na konstytucji Związku Sowieckiego z 1936 r. (Skrzydło (red.),
2008, s. 52), której art. 1. doskonale określał (Mołdawa, 2008, s. 186) charakter polityczny
nowego państwa: Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej.
Co charakterystyczne w tej Konstytucji (Kallas i Lityński, 2000, s. 130-140) nie było wielu
zasad, jakie możemy zauważyć w aktualnym dokumencie z 1997 r., a które są niezbędne do
funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Tak narodziła się Polska Ludowa.
Oczywiście w historii PRL możemy wyróżnić kilka okresów, które zasługują na miano
przełomów, przez co wpłynęły zasadniczo na sytuację polityczno-prawną w Polsce. Do takich
dat bez wątpienia możemy zaliczyć rok 1956, 1970, 1980 i 1989. Szczególnie ważny dla
historii Polski oraz powszechnej jest ten ostatni. Wówczas nastąpił istotny proces przemian
w Polsce i Europie zwieńczony upadkiem komunizmu i powstaniem III RP.
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2.2. Kontekst ekonomiczny
We wszystkich państwach socjalistycznych (Swadźba (red.), 2010) przeprowadzono
nacjonalizację, reformy rolne oraz wprowadzono centralne planowanie. W Polsce (Kaliński,
2005, s. 18) przemiany ustrojowe po 1944 r., a szczególnie po 1947 r. dogłębnie zmieniły
strukturę własności w prawie całej gospodarce. Najważniejszą i zarazem pierwszą decyzją
rządu w sferze gospodarki była reforma rolna wprowadzona dekretem PKWN z 6 września
1944 r. Na podstawie dekretu przymusowej i nieodpłatnej parcelacji podlegały majątki
obszarnicze (Bałtowski, 2009, s. 147) – 50 lub 100 ha w zależności od województwa. Wiosną
1945 r. w rękach państwa znalazły się wielkie i średnie
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debaty poselskiej 3 stycznia 1946 r. została przyjęta ustawa o przejęciu na własność państwa
podstawowych sektorów gospodarki narodowej. Do końca 1948 r. Główna Komisja
ds. Upaństwowienia Przemysłu przejęła około 6 tys. przedsiębiorstw (Kaliński i Landau,
2003, s. 206-207).
Centralne komisje planowania ustalały, co i w jakich ilościach jest produkowane.
W związku z tym decydowały one o wielkości i strukturze podaży. Cen nie ustalał rynek
w wyniku gry podaży i popytu, lecz były one ustalane przez państwo. Państwa, które
wprowadziły ten rodzaj gospodarki (nakazowo-rozdzielczy) stawiały na strategię wzrostu
ekstensywnego – chciały uzyskać go przez rozbudowę potencjału produkcyjnego. Autorzy
zgadzają się z Kalińskim (2005, s. 42), że „ogólne wyniki okresu odbudowy gospodarczej
ocenić należy pozytywnie”. Warto podkreślić (Kaliński, 2005, s. 42), że plan trzyletni został
przekroczony w zakresie tworzenia dochodu narodowego (w 1949 r. były o 75% wyższe od
tych w 1938 r.).
W związku z przeprowadzoną zmianą systemu pieniężnego zaostrzono przepisy
dewizowe. Morawski (Lipiński i Matys, 2014, s. 82) zauważa, że w 1950 r. wprowadzono
prawo, według którego za handel walutami obcymi groziła kara śmierci, natomiast samo ich
posiadanie było przestępstwem.
W ujęciu ekonomicznym okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jest pełen absurdów.
Tej tematyce zostało poświęconych wiele prac naukowych i książek popularnonaukowych.
Życie w PRL-u jest także głównym wątkiem wielu pamiętników. Sytuacje z poprzedniego
ustroju Polski stały się inspiracją dla książki „Absurdy PRL-u”. Autorzy (Lipiński i Matys,
2014, s. 57) przytaczają choćby historię „jak mięso obaliło Gomułkę”. Innym przykładem
(Lipiński i Matys, 2014, s. 188) może być wartość wymienna kawy i wódki, która w okresie
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reglamentacji przewyższała wartość pieniądza. Ówcześnie pieniądz nie spełniał swoich
podstawowych funkcji – nie miał siły nabywczej. Większą wartość (użytkową i wymienną)
niż złotówka miała paczka papierosów. Wymiana towarów za nią była czasami łatwiejsza niż
ich kupno. Dlatego można ją określić mianem równoległej waluty (Miszewski, 2012).
Za datę powstania Polski Ludowej (Lipiński i Matys, 2014, s. 175)
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przyjęto dzień 22

lipca. Władze chciały szerzyć propagandę dzięki znanym wedlowskim czekoladom, nadając
im nazwę „22 lipca”. Ze względu na małą rozpoznawalność (www 1) zdecydowano się po
czasie dopisać na opakowaniu „d. E. Wedel”. Cały „marketing” polityczny prowadzony w ten
sposób przez aparat partyjny okazał się nieskuteczny, ponieważ ludzie i tak określali wyrób,
jako „wedlowską czekoladę”. W latach 80. wskutek braku zapasów kakao, fabryka wypuściła
na rynek wyrób czekoladopodobny, który okazał się porażką. Ta sytuacja może posłużyć,
jako jeden z przykładów ówczesnego działania państwowej gospodarki.
Warto zauważyć, że w czasach PRL-u (Lipiński i Matys, 2014, s. 203-216) działało
wielu wynalazców i konstruktorów np. kultowej Syrenki. Niestety pomimo wiedzy i chęci nie
mogli sfinansować swoich badań i większość projektów kończyła się tak szybko, jak się
rozpoczęła. Ówcześnie nie można było szukać prywatnych źródeł finansowania
eksperymentów, ponieważ takowe nie istniały.
W miarę rosnących protestów i niezadowolenia społecznego władze PRL deklarowały
reformy gospodarcze. Często kończyło się to na dyskusjach i w rzeczywistości nie były one
wprowadzane. Deklarowane reformy nie miały poparcia wśród głównych postaci w Partii,
zarządzających państwowymi przedsiębiorstwami. Obawiali się oni utraty wpływu
na gospodarkę.
Historyczne zmiany polityczne nastąpiły w warunkach skrajnie trudnej sytuacji
gospodarczej i społecznej Polski. Na kryzysy złożyło się liczące prawie pół wieku
funkcjonowanie systemu zetatyzowanej gospodarki centralnie kierowanej, a szczególnie jej
agonia w latach 80. Dochód narodowy (Kaliński, 2009, s. 27), który pierwszy raz w Polsce
Ludowej zmalał w 1979 r. (spadek o 2,3%), w 1980 r. obniżył się o 6%, w 1981 r. aż o 22 %,
a w 1982 r. o 5,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.
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Data 22 lipca to wyjątkowy dzień w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. To właśnie 22 lipca – manifest PKWN'u

w 1944 r., konstytucja z 1952 r., zakończenie stanu wojennego w 1983 r.
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3.1.Transformacja
3.1. Geneza transformacji
Rok 1989 jest w pewnej mierze apogeum wydarzeń w Polsce z przełomu lat 70 i 80.
W 1978 r. metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża, a rok
później przyjechał do Polski, co wywołało w kraju wielki entuzjazm (Friszke, 2003, s. 356359). W tym samym czasie gorsza (Holzer, 1990, s. 51-63) sytuacja gospodarcza PRL stawała
się coraz. Pod koniec lat 70 (Holzer, 1990, s. 71-86) zaktywizowała się działalność
antykomunistyczna, powstały nowe organizacje WZZ, KOR, ROPCziO czy KPN. To
wszystko stanowiło spiritus movens wybuchu strajków latem 1980 r., a co za tym idzie
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność”, na czele
z liderem strajku w stoczni gdańskiej im. Lenina Lechem Wałęsą. Był to pierwszy
nierządowy związek zawodowy w całym bloku wschodnim, do którego przyłączyli się nie
tylko robotnicy, ale także inteligencja oraz wszelkie inne grupy społeczne, w efekcie, czego
liczył on 10 milionów członków. Ważnym organem (Barczyk, Grodziski i Grzybowski, 2001)
działającym przy solidarności było Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych
Solidarności, działające w Krakowie, w pracach, którego uczestniczyło wielu wybitnych
prawników. Przygotowali oni projekty ustaw, dzięki czemu później, po 1989 r. zmiany
prawne i ustrojowe mogły szybciej nastąpić. Jak to ocenił Grodziski (www 2): ,,Była to praca
na miarę Konstytucji 3 maja".
Ta ,,rewolucja solidarności” jak ją określa Friszke (2014), doprowadziła do zmian
politycznych. Odszedł I sekretarz Edward Gierek, a jego miejsce (Paczkowski, 1998, s. 466)
zajął Stanisław Kania. Moskwa bacznie obserwując rozwój solidarności, domagała się od
władz PRL bardziej stanowczych działań. W tym celu poparła ówczesnego ministra obrony
narodowej gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. Ten w krótkim czasie został premierem oraz
I sekretarzem KC PZPR, a Sztab Generalny LWP przy współpracy z MSW przystąpił
do opracowania planu wprowadzenia stanu wojennego, co nastąpiło w nocy z 12 na 13
grudnia 1981 r. NSZZ Solidarność została zdelegalizowana, wszelkie strajki lub próby oporu
spacyfikowane (czasami tragicznie jak w kopalni „Wujek” w Katowicach), natomiast
ważniejsi działacze opozycyjni aresztowani i internowani. Do dziś wśród historyków
i politologów panuje spór odnośnie do konieczności i zasadności wprowadzenia stanu
wojennego. Jednakże represje stanu wojennego, który trwał do 22 lipca 1983 r., nie zdołały
stłumić i sparaliżować całkowicie środowiska opozycyjnego. Powstały (Paczkowski, 1998,
s. 522-535) tajne organizacje w miejsce zdelegalizowanej NSZZ ,,Solidarności’ jak np.
Tymczasową

Komisję

Koordynacyjną

NSZZ

„Solidarność”,

Regionalną

Komisję
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Koordynacyjną NSZZ „S” czy Solidarność Walcząca. Mimo represji ze strony Służby
Bezpieczeństwa, zarówno w czasie obowiązywania stanu wojennego, jak i po jego
zakończeniu organizacje te wciąż funkcjonowały.
W tym czasie na świecie (www 3) również doszło do ważnych wydarzeń, które
przyczyniły się do przełomu z r. 1989. W 1979 r. ZSRS wkroczył zbrojnie do Afganistanu
i uwikłał się w długoletnią wojnę, z tamtejszymi antykomunistycznymi partyzantami
wspieranymi przez USA i państwa arabskie. W 1981 r. prezydentem USA został Ronald
Reagan zwolennik polityki antysowieckiej. Dzięki jego staraniom (Wieczorkiewicz, 2017,
s. 203) USA zwiększyły środki na zbrojenia. W odpowiedzi Związek Sowiecki uczynił to
samo, co pogorszyło jego sytuację gospodarczą. W 1982 r. (Wieczorkiewicz, 2017, s. 199)
zmarł I sekretarz KC KZPR Leonid Breżniew. Po nim Czernienko (Wieczorkiewicz, 2017,
s. 200-201) władzę przejął na krótko Jurij Andropow, a po nim Konstantin. Ostatecznie po
śmierci Czernienki w 1985 r. I sekretarzem KC KZPR został Michaił Gorbaczow, zwolennik
reform. Jego program (pieriestrojka) (Wieczorkiewicz, 2017, s. 235–269) zakładał częściowe
urynkowienie gospodarki, walkę z korupcją, nawiązanie lepszych stosunków z państwami
zachodnimi. Te miany odbiły się echem także w innych państwach bloku wschodniego m.in.
w Polsce.
W 1988 r. (Friszke, 2003, s. 446-449) po wizycie w Warszawie Michaiła Gorbaczowa
władze PRL zdecydowały się zawrzeć ugodę z opozycją. We wrześniu 1988 r. rozpoczęły się
tzw. Rozmowy w Magdalence. Dzięki nim uzgodniono przebieg dalszych negocjacji
w ramach okrągłego stołu, który rozpoczął obrady 6 lutego następnego r. Postanowienia na
nim zawarte okażą się przełomowe dla dziejów Polski i Europy.
3.2. Polska w roku 1989
Pierwsze uroczyste posiedzenie plenarne (Dudek, 2007, s. 21) odbyło się 6 lutego 1989
r. w pałacu namiestnikowskim (obecnie prezydenckim), a wówczas należącym do Urzędu
Rady Ministrów. Jednakże większość szczegółowych rozmów (Friszke, 2003, s. 453)
prowadzono w trzech zespołach roboczych: do spraw gospodarki i polityki społecznej, do
spraw pluralizmu związkowego oraz do spraw reform politycznych. W ramach tych zespołów
istniały liczne podzespoły, dlatego łącznie w całych obradach uczestniczyły 452 osoby 59. Po
dwóch miesiącach negocjacji 5 kwietnia podpisano dokumenty końcowe. Postanowienia
okrągłego stołu można uznać za historyczne.
59

Zdaniem Dudka (2007, s. 21): ,,W rzeczywistości jednak najistotniejsze kwestie sporne rozstrzygnięto poza tymi

strukturami, w trakcie poufnych spotkań kierownictw wszystkich delegacji, które najczęściej odbywały się w ośrodku MSW w
Magdalence”.
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Ich konstytucyjnym owocem była nowelizacja konstytucji z 1952 r., zwana kwietniową
z 07.04.1989 r. Wprowadzała ona istotne zmiany w ustroju PRL. Powstał dwuizbowy
parlament. Sejm, jako izba niższa składał się z 460 posłów, natomiast restytuowany Senat ze
100 senatorów. Połączone izby, jako Zgromadzenie Narodowe dokonywały wyboru
Prezydenta oraz mogły postawić go w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Prezydent
uzyskał liczne kompetencje. Jego kadencja (Garlicki, 2017, s. 31) wynosiła sześć lat, nie
ponosił odpowiedzialności politycznej, przez co nie mógł być odwołany przez parlament
przed upływem kadencji. Prezydent podpisywał wszystkie ustawy przyjęte przez Sejm
i Senat, posiadał także prawo veta wobec nich. Sejm mógł je odrzucić większością 2/3
głosów. Podobnie jak dziś mógł również przed złożeniem podpisu – zwrócić się do Trybunału
Konstytucyjnego o orzeczenie stwierdzające ich zgodności z Konstytucją. Co ważne,
Prezydent był uprawniony do rozwiązania Sejmu, (przez co również Senatu), na podstawie
bardzo ogólnych i niedookreślonych przesłanek. To dawało (Banaszak, 2017, s. 18-19)
prezydentowi bardzo rozległe kompetencje i silną pozycję w państwie. Jak wskazuje Garlicki
(2017, s. 31): ,,Nowela kwietniowa wprowadziła system rządów stanowiących szczególne
przemieszanie

dawnej

koncepcji

jednolitości

władzy

państwowej

z

elementami

prezydencjalizmu (…)”. Dawała ona możliwości prawne do wcielenia w życie postanowień
zawartych w czasie obrad okrągłego stołu.
Na ich podstawie 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w historii PRL wolne wybory.
Trzeba przy tym wyjaśnić, iż przymiotnik wolne odnosi się tutaj do sposobu głosowania.
Jednakże stosunek mandatów był wcześniej ustalony, a mianowicie 65% miejsc w Sejmie
miało przypaść kandydatom z PZPR i partii z nią współpracującym. Pozostałe 35% były
przeznaczone dla opozycji. Co ważne (Banaszak, 2017, s. 18-19), zgodnie z procesem
legislacyjnym do odrzucenia weta prezydenta sejm musiał je przegłosować większością 2/3
głosów. Zatem sama większość PZPR nie wystarczała.
Wybory do Senatu były całkowicie wolne. I tutaj Komitet Obywatelski (Codogni, 2012,
s. 321-322) odniósł pełne zwycięstwo, albowiem zajął 99 miejsc, jedno przypadło
kandydatowi niezależnemu.
Po wyborach zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Zgromadzenie Narodowe wybrało
19 lipca 1989 r. na urząd Prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego60. Mimo, iż zgodnie
60

(Friszke, 2003, s. 467): ,,W wyborze prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe 19 lipca 1989 roku wzięło udział 544

posłów i senatorów, z których 270 poparło jedyną zgłoszoną kandydaturę Jaruzelskiego. Wybór dokonany został przewagą 1
głosu, osiągnięcie większości było możliwe, gdyż kilku parlamentarzystów OKP oddało świadomie głosy nieważne lub nie
uczestniczyło w głosowaniu”.
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z nowelą kwietniową (Garlicki, 2017, s. 31), jako Prezydent posiadał szereg kompetencji, to
nie korzystał z nich i wspierał zmiany dokonywane przez parlament i rząd.
W tym czasie jak wskazuje Friszke (2003, s. 467): ,,Mocna była wśród przywódców
OKP, a także w kościelnej hierarchii świadomość, że choć opozycja odniosła wielki sukces
i ma ogromne wpływy w parlamencie, to źródła realnej władzy znajdują się poza
parlamentem.” Dlatego o ile wybór generała Jaruzelskiego na prezydenta był przez większość
opozycji akceptowany, o tyle kwestia rządu nie była wcześniej uzgadniana. Strona PZPR
proponowała, aby generał Czesław Kiszczak stworzył Rząd, co próbował uczynić. Jednakże
przywódcy ,,Solidarności” odrzucili taką propozycję 61. 16 sierpnia klub poselski ZSL zerwał
koalicję z PZPR i zawarł sojusz z ,,Solidarnością”. Podobnie postąpiło Stronnictwo
Demokratyczne, w związku z czym powstała nowa koalicja – ,,Solidarności”, ZSL oraz SD.
Na tej podstawie Lech Wałęsa zgłosił wniosek o powierzeniu misji tworzenia rządu
Tadeuszowi Mazowieckiemu. 24 sierpnia Sejm zatwierdził jego kandydaturę, 12 września
nowy rząd został zaprzysiężony. Należy podkreślić, iż był to pierwszy po II wojnie światowej
rząd niekomunistyczny, na czele z działaczem opozycji. W jego skład weszli także
przedstawiciele PZPR m.in. gen. Kiszczak (MSW) i gen. Siwicki (MON). Jednakże stanowili
oni mniejszość (Friszke, 2003, s. 467).
Bez wątpienia wydarzenia z r. 1989 zakończyły trwający w Polsce blisko pół wieku
okres systemu komunistycznego. Były to przemiany pokojowe, dokonywane za pomocą
obywatelskiego nieposłuszeństwa oraz negocjacji
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. Umożliwiły tworzenie wolnego,

demokratycznego państwa prawa z gospodarką wolnorynkową.
3.3. Transformacja gospodarcza
Według Baumana (Zalewa, 2008, s. 13) „socjalizm zaczyna się tam, gdzie pojawia się
postulat wspólnoty własnościowej; kończy się tam, gdzie ów znika”. Zatem w sposób
61

(Paczkowski, 1998, s. 582–583): ,,Parę dni po I turze Lech Wałęsa przekazał, za pośrednictwem Michnika, sygnał ekipie

gen. Jaruzelskiego: brana jest pod uwagę możliwość, iż w przypadku (spodziewanego) wyboru I sekretarza na prezydenta,
,,Solidarność” byłaby zainteresowana objęciem stanowiska premiera. W kierownictwie partii zostało to uznane za
pogwałcenie porozumień, ale potwierdzenie, ze taki obrót wydarzeń jest całkiem realny, przyszło z najbardziej
autorytatywnej strony. Gdy zapytano doradcę Gorbaczowa Władimira Zagładina, co sądzi o ogłoszonym 3 lipca w ,,Gazecie
Wyborczej” artykule Michnika pod prowokującym tytułem: Wasz prezydent, nasz premier, radziecki dygnitarz spokojnie
oświadczył: ,,Decyzja w tej sprawie jest wewnętrzną sprawą naszych polskich przyjaciół”. Z wielkim trudem można by się w
tej opinii dopatrzeć zachęty do przekreślenia wyników wyborów gąsienicami czołgów. A jeśli już – to tylko polskich.”
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(Friszke, 2003, s. 468): ,,Zgodnie z polska tradycja wolność kształtowała daninę krwi. Jej odzyskanie na drodze negocjacji,

układów i pokojowych przeobrażeń mogło się wielu rodakom wydawać mało bohaterskie, nie malownicze. A przecież był to
wielki sukces, znak dojrzałości, troski o kraj, zdolności politycznego myślenia. I szansa stopniowego jednoczenia głęboko
podzielonego narodu oraz budowania demokratycznego państwa.”
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uproszczony transformację gospodarczą można określić, jako przejście z jednego ustroju
w inny. Jeżeli chcielibyśmy w dokładniej zdefiniować transformację gospodarczą to można
posłużyć się definicją przytoczoną przez Małysę-Kaletę (2010, s. 54). Poprzez transformację
gospodarczą „należy rozumieć całokształt zmian w systemach gospodarczych krajów,
polegających na odchodzeniu od gospodarki centralnie kierowanej, nakazowo-rozdzielczej,
w kierunku gospodarki, której główny regulatorem jest mechanizm rynkowy. Proces ten
z jednej strony obejmował destrukcje starych, a z drugiej równoczesną kreacje nowych
struktur i mechanizmów”. Podstawowym celem transformacji jest wzrost efektywności
gospodarowania i poprawa równowagi makroekonomicznej. Miszewski (2001, s. 19)
podkreśla, że „półwiecze funkcjonowanie systemu gospodarki centralnie sterowanej
pozostawiło dziedzictwo w formie licznych dysfunkcji systemowych oraz ułomności
działających w gospodarce podmiotów. Większa część wspomnianych dysfunkcji i ułomności
dotyczy struktur gospodarki i przedsiębiorstw”.
Jednakże w trakcie polskiej transformacji brakowało spójnej wizji docelowego modelu
gospodarki. Przede wszystkim brak spójności spowodował, że transformacja zniszczyła
(Zagóra-Jonszta, 2008, s. 111) stary „socjalistyczny ład instytucjonalny, lecz nie zbudowała
nowego”.
Kapitalizm (Swadźba (red.), 2010, s. 13) to „taki system, w którym najważniejszym
elementem jest wykorzystanie rynku do alokacji dóbr i usług, a system własności jest oparty
na własności prywatnej”. Pod pojęciem kapitalizmu (Zalewa, 2008, s. 13) rozumie się system,
w którym prywatna własność środków produkcji i wolnorynkowa regulacja przepływu
zasobów, produktów i siły roboczej nie tylko występują, ale także dominują w danym
systemie, są ze sobą ściśle związane oraz w pełni zintegrowane ze wszystkimi sektorami
gospodarki i procesami produkcji. Należy podkreślić, że kapitalizm, jako system gospodarczy
funkcjonuje już kilkaset lat. Warto zauważyć, (Miszewski, 2001, s. 23-24), że chęć jak
najszybszego dopasowania gospodarki kraju do standardów zachodniego kapitalizmu może
spowodować zbytnią nadaktywność państwa, która prowadzi do przeregulowania gospodarki.
Za polskiego reformatora uznaje się ówczesnego ministra finansów Leszka
Balcerowicza. Plan Sorosa i Sachsa63, a wdrażany przez Balcerowicza zakładał stabilizację
gospodarki poprzez stabilizację inflacji, liberalizację oraz reformy strukturalne. Głównym
celem stabilizacji (Szczakowski, 2005, s. 25) było stworzenie odpowiednich warunków, aby
podmioty gospodarcze mogły funkcjonować w pełnej rynkowej sytuacji.

63

Znany jako „plan Balcerowicza”
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Podstawowym kosztem społecznym transformacji było bezrobocie. W Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej istniał powszechny obowiązek pracy, co oznaczało, że każdy musiał
pracować. Dla każdego tymczasowo bezrobotnego zawsze znaleziono wolny etat.
Gdy nastąpił kapitalizm (www 4), a wraz z nim racjonalizacja zatrudnienia, pojawiło się
w Polsce zjawisko bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego (www 5) rosła szybko (od
0 do 17%) w latach 90, osiągając najwyższy poziom w 2002 r. (ponad 20%). Należy
wspomnieć o zadłużeniu zagranicznym (www 6), które pozostało po PRL. W 1989 roku
Polska była zadłużona nominalnie na 48 mld dolarów.
Wpływ poprzedniego ustroju na obecny jest znaczący. Nie tylko ze względów
przyczynowo-skutkowych. Często przywiązanie emocjonalne Polaków do PRL-u staje się
pomysłem na biznes np. strona spodlady.com oferowała kobietom perfumy Pani Walewska,
czy też stworzenie sieci „PEWEX-ów” we Włoszech (Lipiński i Matys, 2014, s. 235-246),
na tle, których Polacy robią sobie wakacyjne zdjęcia.
4.Wnioski
Gospodarka Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej charakteryzowała się nieefektywnością,
co było skutkiem złego planowania produkcji i niewłaściwej alokacji zasobów. Pomimo tego,
ustrój komunistycznych przetrwał w Polsce prawie pół wieku. Dopiero rosnące
niezadowolenie społeczne rozpoczęło proces transformacji. Decyzje podjęte na przełomie lat
80. i 90. XX wieku oraz wciąż podejmowane zmiany, dotyczą nie tylko sfery gospodarczej,
ale również sfery politycznej (m.in. przyjęcia demokracji, jako ustroju politycznego i zasad
pluralizmu). Obrazuje to istotę i złożoność całego procesu transformacji systemowej.
Z efektów powinniśmy być zadowoleni – rynek wewnętrzny jest zrównoważony, wzrost
inflacji został zahamowany, a polski PKB rośnie (www 7, www 8) nieustannie od 1990 roku.
Otwarta gospodarka spowodowała poprawę nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale
również perspektyw rozwoju osobistego. Dzięki międzynarodowym projektom można zdobyć
nowe doświadczenie, wiedzę, czy też zawiązać długotrwałe znajomości. Poznawanie obcej
kultury uczy nas tolerancji i innych ważnych wartości. W poprzednim ustroju było to mocno
utrudnione, a nawet czasami niemożliwe.
Dla Polaków z pokolenia Z rzeczywistość w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej brzmi
jak fikcja. Pewne sytuacje, jak choćby brak dostępności podstawowych produktów w sklepie,
czy posiadanie pieniędzy, ale bez mocy nabywczej w gospodarce kapitalistycznej nie mają
prawa bytu. Należy tutaj wspomnieć, że kapitalizm cały czas ewoluuje i jak słusznie zauważa
Tusińska (2008) obecnie jego siłą nie jest homo oeconomicus zaś homo marketicus. Natomiast
we współczesnej gospodarce nie ma racji bytu homo soveticus (oczekujący na otrzymanie
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pracy i opieki ze strony państwa). W Polsce nie wykształciłby się wspomniany homo
oeconomicus czy homo marketicus, gdyby nie odejście od systemu komunistycznego
i wprowadzenie demokratycznego państwa prawa ze społeczną gospodarką rynkową.
Nastąpiło to dzięki przemianom z 1989 r. Dziś, po 29 latach od tamtych wydarzeń, możemy
dokonywać prób oceny i analiz tego okresu historii Polski. Choć Autorzy znają tamte czasy
tylko z przekazu innych to są szczęśliwi za to, jakim krajem Polska jest obecnie.
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Frida Kahlo – jak namalować ból, czyli o medycynie w sztuce artystki
Weronika Lebowa (1)
1

Koło Humanistyki Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Weronika Lebowa: weronika.le@wp.pl
Streszczenie
Życie człowieka to nieustanne ścieranie się przeciwności: dobra i zła, radości i smutku, bólu i ukojenia. Niekiedy
„zła” strona zdaje się brać górę nad „dobrą” i przejmować kontrolę nad niemal wszystkimi myślami. Wtedy
ratunkiem staje się skoncentrowanie negatywnych emocji na czymś, co pozwoli je rozładować i nieco oswoić
cierpienie. Taką pomocą może być sztuka. Frida Kahlo– meksykańska artystka - na poważnie zajęła się
malarstwem po ciężkim wypadku komunikacyjnym. Podczas długiej rekonwalescencji szczególnie chętnie
tworzyła autoportrety, tłumacząc swoją decyzję słowami: „maluję siebie, ponieważ najczęściej przebywam
w odosobnieniu i znam dobrze obiekt, który uwieczniam”. Obrazy malarki w intrygujący sposób łączą sztukę
z medycyną, przedstawiają fizyczne oraz psychiczne ograniczenia człowieka wynikające z jego przeszłości.
Niosą ogromny ładunek emocjonalny, który został przelany na płótno. Artykuł zwraca uwagę na wzajemne
przenikanie się sztuki oraz medycyny, a także na sposób, w jaki trudne doświadczenia, w tym przypadku
cierpienie związane z chorobą, oddziałują na postrzeganie świata.
Słowa kluczowe: Frida Kahlo, medycyna, sztuka.

Frida Kahlo - how to paint pain, that is about medicine in the artist's art
Summary
Human life is a constant struggle of opposites: good and evil, joy and sadness, pain and relief. Sometimes the
"evil" side seems to prevail over the "good" one and filter in almost every thought. Then, the rescue is to
concentrate the negative emotions on something in order to give vent and soothe the suffering. The art can be
such a help. Frida Kahlo – Mexican artist –totally devoted her life to painting after a dangerous traffic accident.
During a long convalescence she eagerly created self-portraits, explaining her decision with the following words:
"I paint myself, because I usually spend my time in isolation and I know well the object I immortalise on
canvas". Her paintings in an intriguing way combine art with medicine and depict physical and mental
limitations of human being resulting from his past. They carry a huge emotional load which was hidden on
canvas. The article draws attention to the overlapping of art and medicine. It also shows the way in which
difficult experiences, in this case suffering connected to a disease, affect the perception of the world.
Keywords: Frida Kahlo, medicine, art

1. Wstęp
Cierpienie – ból fizyczny lub psychiczny, od początku dziejów nierozerwalnie łączy się
z życiem człowieka. Ból kojarzony był z różnymi procedurami leczniczymi i także
współczesna medycyna zawiera w sobie jego pierwiastek. Z definicji: ”Medycyna (łac.
medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca
całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich
leczenia”(Szymczak 1993) wyłania się dwojaki obraz – z jednej strony niesienie pomocy,
z drugiej nieuniknione cierpienie związane z wszelkimi ludzkimi dolegliwościami.
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory,
w tym dzieła artystyczne – obejmuje wszystkie wymiary życia człowieka (Szymczak
1993).Na przestrzeni lat autorzy poświęcali swoim pracom właściwie każdą tematykę, w tym
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często własne przeżycia cielesne i duchowe. Czasem inspiracją do tworzenia stawał się stan
zdrowia. Wtedy obrazy czy rzeźby wiernie przedstawiały medyczne szczegóły danego
schorzenia, tak, że podczas późniejszych analiz specjalistów, można było odkryć, na co
cierpiał autor dzieła lub jego model.
Intrygująca połączenie medycyny ze sztuką widać w twórczości Fridy Kahlo. Na
obrazach malarki można dostrzec wpływy jej meksykańskiego pochodzenia, ale przede
wszystkim ciężkich przejść życiowych, które odcisnęły piętno zarówno na ciele, jak
i w umyśle. Ogromny ładunek emocjonalny to jedna z cech wyróżniających płótna
meksykanki spośród innych artystów. Ciężka choroba w dzieciństwie, tragiczny wypadek
w okresie młodzieńczym, liczne próby posiadania potomstwa w życiu dorosłym zakończone
niepowodzeniem – to czynniki, które znacząco ukształtowały osobowość oraz pracę twórczą
Fridy. Trudno określić styl, w jakim malowała. Kilka razy wystawiała obrazy razem
z surrealistami, jednak nigdy nie uznała tego kierunku w swoich dziełach, gdyż jak mawiała,
przedstawiała rzeczywistość, a nie sferę nieświadomości, marzeń czy koszmarów sennych.
2. Frida
Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, trzecia córka Guillerma i Matilde Kahlo,
przyszła na świat 6 lipca 1907 roku w Meksyku. Droga Fridy do sztuki nie jest tak oczywista,
jak mogłoby się zdawać, podziwiając jej liczne obrazy pełne żywiołowych barw i odważnych
konturów. Malarka nie urodziła się z pędzlem w dłoni. Mimo że w domu rodzinnym miała
styczność ze sztuką, na poważnie zajęła się malowaniem dopiero po wypadku
komunikacyjnym, w którym jako nastoletnia dziewczyna doznała ciężkich obrażeń, wskutek
czego zmuszona była ułożyć sobie życie na nowo. J.P. Guilford uważa, że twórczość to klucz
do edukacji w najpełniejszym sensie tego słowa i do rozwiązania najpoważniejszych
problemów ludzkości (Guilford 1978). Z pewnością można stwierdzić, że Frida rozwiązała
w ten sposób własne najpoważniejsze problemy, i nawet, jeśli nie zniknęły one zupełnie, stały
się mniej dokuczliwe.
Historia bólu Fridy rozpoczyna się kilkanaście lat przed wypadkiem, gdy jako
pięcioletnia dziewczynka zapadła na chorobę Heinego-Medina. Jest to wirusowa choroba
zakaźna wywoływana przez wirus polio, przenoszona drogą fekalno-oralną. Może
doprowadzić do porażenia mięśni i trwałego kalectwa (Szczeklik 2018). Dziewczynka przez
kilka miesięcy nie mogła się poruszać i musiała leżeć w łóżku. Polio szczególnie zaatakowało
prawą nogę, która w wyniku zaników mięśniowych pozostała chudsza od lewej, pomimo
zaleconych przez lekarza ćwiczeń wzmacniających. „Noga pozostała bardzo cienka. Gdy
miałam siedem lat, nosiłam małe buciki. Z początku sądziłam, że żarty [na temat mojej nogi]
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nie będą mnie ranić, ale potem boleśnie je odczuwałam, z czasem coraz bardziej”.
Wspomnienie choroby z dzieciństwa, która ograniczyła zdolność poruszania się, powróciło
w dorosłym życiu pod postacią obrazu pt. ”Prosili o samoloty, a dostali słomiane skrzydła”
z 1938 roku. Na obrazie około siedmioletnia dziewczynka trzyma w rękach model samolotu.
Do ramion ma przypięte słomiane skrzydła, które jednak nie uniosą jej w przestworza.
Aby myśl była bardziej zrozumiała, autorka namalowała wstążki przyczepione z jednej strony
do końców skrzydeł, a z drugiej przybite do ziemi – jasne jest, że na takich skrzydłach nie da
się pofrunąć (Herrera 2003).
Piętnastoletnia Frida rozpoczęła naukę w państwowej szkole przygotowawczej.
Edukacja miała dać jej możliwość wstępu do szkoły medycznej. Te i wiele innych planów
zostały pokrzyżowane w roku uzyskania przez Fridę pełnoletniości. Dziewczyna ucierpiała
w zderzeniu drewnianego autobusu z trolejbusem. „(…) autobus rozpadł się na tysiąc
kawałków, a trolejbus sunął dalej. Przejechał wielu ludzi. (…) w trolejbusie złamała się
metalowa barierka, przeszywając Fridę na wskroś na wysokości miednicy (…). Stało się coś
dziwnego, Frida była zupełnie naga. Siła zderzenia rozpięła jej ubranie. Któryś z pasażerów
miał przy sobie paczkę złotej farby w proszku. Paczka rozerwała się, osypując złotem
krwawiące ciało Fridy. Gdy ludzie ją zobaczyli, krzyknęli: La bailarina, la bailarina! Widząc
złoto na jej czerwonym, okrwawionym ciele, pomyśleli, że jest tancerką” – wspomina
świadek wypadku. (Herrera 2003). Frida była w stanie krytycznym. Miała liczne złamania
kręgosłupa i miednicy, złamany obojczyk, dwa żebra i prawą nogę, zmiażdżoną prawą stopę
i zwichnięte lewe ramię. Po wielu miesiącach w gipsie, Frida wróciła do zdrowia, lecz
dolegliwości bólowe nigdy już jej nie opuściły. Musiała się też poddać kolejnym operacjom.
W tym niełatwym czasie na pomoc przyszło malowanie obrazów. Jej twórczość zdominowały
autoportrety.

Słowa

Kahlo:

„Maluję

siebie,

ponieważ

tak

często

jestem

sama

i ponieważ jestem tematem, który znam najlepiej” – w prosty sposób charakteryzują obrazy
artystki (Kettenmann 2005). Pokazywanie siebie miało funkcję terapeutyczną - dawało ujście
ogromnej burzy emocji toczącej się w tak drobnym i kruchym ciele.
3. „Strzaskana kolumna”
Wypadek Fridy nie był niespotykanym zdarzeniem. Do podobnych dochodziło
w stolicy Meksyku tak często, że znajdowało to wyraz w licznych ex voto – obrazach
wotywnych składanych Najświętszej Pannie w podzięce za ocalenie (Barbezat 2017). Kahlo
nigdy nie namalowała swojego wypadku. Przerobiła jednak obraz wotywny przedstawiający
scenę bardzo podobną do katastrofy, w której ucierpiała, aby oddawał jej przeżycia.
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Wykonała też szkic przedstawiający kolizję i siebie leżącą w gipsie przykrywającym prawie
całe ciało (Rys. 1.)

Rys. 1. Frida Kahlo, Wypadek, 1926 (Herrera 2003)

Po latach Frida przyznała, że nie potrafiła namalować wypadku, gdyż był zbyt
„skomplikowany” i „ważny”, by sprowadzić go do pojedynczego, zrozumiałego wyobrażenia.
Mimo że Frida nie namalowała wypadku, to jego następstwa doprowadziły do tego, że jako
dojrzała malarka potrafiła odnotować stan swojego umysłu w kategoriach obrażeń, jakich
doznało jej ciało. Fantazja Fridy, na wzór promieni rentgenowskich, zapuszczała się coraz
głębiej w poranione wnętrze - przedstawiała połamany kręgosłup, serce poza piersią, twarz
w postaci maski, ciało często nagie i krwawiące. Dziewczyna, której ambicją było
studiowanie medycyny, zwróciła się ku malarstwu, jako swego rodzaju psychologicznej
chirurgii (Herrera, 2003).
Jeden z bardziej przejmujących autoportretów, jaki wyszedł spod pędzla malarki nosi
tytuł „Strzaskana kolumna” (Rys. 2.). Wzrok przyciąga pęknięte na pół ciało Fridy, jakby
naszykowane do operacji chirurgicznej. Gorset ortopedyczny – więzienie kaleki – opina
ciasno postać i utrzymuje ją w nienaturalnie wyprostowanej pozycji. W miejscu kręgosłupa
tkwi połamana, grecka kolumna – życie rozsypujące się w ruinę. Rozbity korpus wyraża brak
możliwości kierowania własnym losem według osobistych pragnień i pomysłów, a także
niemożność wydania na świat nowego życia. Podobnie jałowa jest ziemia ukazana w tle.
Sposób przedstawienia udręczonej kobiety został zaczerpnięty z tradycyjnej ikonologii
wyobrażającej męczeństwo. W zastygnięte z bólu półnagie ciało i twarz wbite są gwoździe,
tak jak w ciało św. Sebastiana strzały.
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Rys. 2. Frida Kahlo, Strzaskana kolumna, 1944 (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Broken_Column, dostęp:
1.01.2019 r.)

Celowa niewzruszoność twarzy postaci buduje niemożliwe do zniesienia napięcie,
wyraża wewnętrzny spokój i poczucie godności Jedynie łzy spływające, niczym u Madonny,
po policzkach, obnażają prawdziwe uczucia głęboko skrywane na dnie duszy. Wzrok
zwrócony w stronę obserwatora zdaje się prowokować do zgłębienia fizycznego i duchowego
cierpienia, w którym Frida pozostaje osamotniona. Tę samotność w przeżywaniu bólu
malarka podkreśla, ukazując okaleczoną postać na tle pustyni. Uskoki i szczeliny krajobrazu
odpowiadają pęknięciom w korpusie postaci, tak, więc pustynny pejzaż jest metaforą jej
wnętrza – zranionego, sparaliżowanego bólem i strachem. Pasek błękitnego morza pod
bezchmurnym niebem wyraża nadzieję na wyzwolenie z udręki, jednak Frida znajduje się
daleko i nie jest oczywiste, czy tak poraniona i połamana sylwetka zdoła tam dotrzeć (Zając
2014).
Autoportrety Fridy Kahlo pełniły funkcję zwierciadła. Z pomocą tego przedmiotu
powstawały jej pierwsze malunki. Gdy po wypadku pozostawała unieruchomiona
w gipsowym pancerzu, malowała, patrząc na swoje odbicie w lustrze ustawionym obok łóżka.
Tworząc kolejne wersje swojego wizerunku, artystka mogła podtrzymywać złudzenie, że jest
chłodną, obiektywną obserwatorką własnego kalectwa. Malowanie stało się dla niej obrzędem
umożliwiającym oswajanie bólu i obronę przed rozpaczą.
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4. „Szpital Henry’ego Forda”
„Moje malarstwo niesie w sobie przesłanie bólu. Malarstwo dopełnione życiem.
Straciłam troje dzieci. Obrazy zastąpiły to wszystko. Wierzę, że najlepszym wyjściem jest
praca”.
W 1932 roku Frida zaszła w kolejną ciążę. Lekarze uznali, że będzie w stanie ją donosić
i rozwiązać za pomocą cesarskiego cięcia. Niestety, po trzech miesiącach doszło
do poronienia. Kolejna macierzyńska klęska, zawiedzione nadzieje, mieszanka bólu, strachu
i rozpaczy znalazły ujście w obrazie „Szpital Henry’ego Forda” (Rys. 3.).

Rys. 3. Frida Kahlo, Szpital Henry’ego Forda, 1932 (Herrera 2003)

Jest to pierwszy z serii krwawych i przerażających autoportretów, które siłą wyrazu
przewyższają wszystko, co namalowała do tej pory. Bardziej niż dotychczasowe dzieła
nawiązuje do surrealizmu, gdyż zdaje się być koszmarną senną wizją, niekoniecznie
rzeczywistym przedstawieniem sytuacji. Na obrazie naga Frida leży na szpitalnym łóżku,
krwawiąc na prześcieradło. Brzuch ma nadal spuchnięty po ciąży, a po policzku spływa łza.
Łóżko unosi się w abstrakcyjnej przestrzeni, okrążonej sześcioma elementami nawiązującymi
do poronienia. Każdy z nich za pomocą czerwonego włókna, na podobieństwo pępowiny, jest
przymocowany do brzucha kobiety. Jednym z krążących przedmiotów jest męski płód - mały
„Dieguito”, którego tak bardzo pragnęła Frida. Malarka wzorowała się na ilustracjach
z książek medycznych, aby jak najdokładniej przedstawić utracone dziecko. Łososiowy tors
to autorski pomysł na wyjaśnienie wnętrza kobiety; dwa kręgosłupy przypominają
o obrażeniach odniesionych w wypadku. Miednica, jako główny powód macierzyńskiego
niepowodzenia, została odwzorowana z najdrobniejszymi szczegółami z literatury medycznej.
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Ślimak odnosi się do powolnego, „delikatnego, skrytego, a zarazem jawnego poronienia”.
Dziwne mechaniczne urządzenie może być żelaznym imadłem przedstawiającym miażdżącą
siłę bólu. Wreszcie, kwiat orchidei, prezent od męża Diego, symbolizuje delikatność
i czułość. Budynki widniejące w oddali świadczą o obojętności zewnętrznego świata
na osobistą tragedię pacjentki. Żałość i wewnętrzne wypalenie potęguje pusta przestrzeń
wokół łóżka oraz mały rozmiar postaci kobiecej w stosunku do wielkości posłania. Brak
przykrycia, a także fakt umieszczenia całej sytuacji poza murami szpitala, wskazuje
na poczucie bezradności i obnażenia.
Frida marzyła o urodzeniu dziecka, jednak w efekcie wypadku nie była w stanie donosić
ani jednej ciąży i w ciągu całego swojego życia straciła przez poronienie troje dzieci.
Niezaspokojone uczucia macierzyńskie przenosiła na inne pociechy, zwłaszcza z rodziny.
Brak potomstwa rekompensowała kolekcjonowaniem lalek i posiadaniem zwierzątek, którym
poświęcała wiele uwagi. Dbała o rośliny w ogrodzie, a kwiaty i owoce malowała niczym
żywe istoty, rzutując na nie z całą siłą swą obsesję płodności (Herrera 2003).
5. Viva la Vida
Kahlo toczyła nieustanną walkę z samą sobą, w ostatecznym rozrachunku zawsze
wychodziła z niej zwycięsko i życie brało górę nad śmiercią. Malowanie nie pozwalało jej na
długo pogrążać się w apatii. Przykładem rozdwojenia emocjonalnego jest obraz pt. „Dwie
Fridy” (Rys. 4.).
Jest to zaskakujący podwójny autoportret. Dwie Fridy siedzą obok siebie na ławce,
trzymając się za ręce. Szczególna więź postaci wynika jednak nie z uścisku dłoni,
a z połączenia ich serc za pomocą naczynia krwionośnego. Sylwetki serc przedstawione
na zewnątrz, poza klatka piersiową, zaskakują wręcz anatomiczną precyzją szczegółów.
Malarka dołożyła wszelkich starań, aby ukazać budowę przedsionków, komór, sieci naczyń
oplatających serce oraz dużych tętnic tłoczących krew z narządu. Mimo bliskości, postaci
znacząco różnią się od siebie. Pierwsza Frida, ubrana w tradycyjny strój meksykański, trzyma
w dłoni medalion ze zdjęciem Diego Riviery. Z medalionu wybiega żyła i prowadzi do serca
kobiety. Ta postać zdaje się być szczęśliwa, obdarzona miłością męża, jej serce jest całe,
nie krwawi. Druga, w ubiorze europejskim, znajduje się w gorszej kondycji. Złamane serce
broczy krwią, której wypływ Frida usiłuje zatamować za pomocą kleszczyków chirurgicznych
(Barbezat 2017).
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Rys. 4. Frida Kahlo, Dwie Fridy, 1939 (https://en.wikipedia.org/wiki/The_Two_Fridas, dostęp: 1.01.2019 r.)

Artystka na różne sposoby objaśniała znaczenie obrazu. Powstał on w okresie rozstania
z Diego, dlatego wydaje się oczywistym, że przedstawia kobietę odrzuconą przez męża, która
nosi w sobie wspomnienie szczęśliwego związku. Jest to także ilustracja samotności. Frida
szukała pomocy, próbując odnaleźć siłę w sobie, dlatego kobiety trzymają się za ręce. Obraz
mówi o bólu oraz poczuciu wewnętrznego rozdarcia, ale może też stanowić alegorię
Meksyku, kraju zamieszkanego przez Indian i Europejczyków. Bez względu na sposób
interpretacji portretu, przemawiają przez niego silne emocje wynikające z osobistych przeżyć
autorki. Emocje, które nie dają się zagłuszyć przez pozornie niewzruszone twarze postaci
Paradoksalnie, wewnętrzna walka dodawała Fridzie sił. Na pozór przegrana życiowo
kobieta, obciążona kalectwem, niełatwym charakterem i burzliwym związkiem małżeńskim,
wciąż uparcie opowiadała się za życiem. „Viva la Vida” („niech żyje życie”) - słowa
wypisane niedługo przed śmiercią na jednym z obrazów, najtrafniej definiują ziemską
wędrówkę artystki (Rys.5.). Mimo nieraz trudnego do zniesienia bólu fizycznego,
rozpaczliwego

poczucia

własnych

niemożliwych

do

przezwyciężenia

ograniczeń,

zawiedzionych nadziei związanych z macierzyństwem, trudnej miłości do Diego, Frida
potrafiła odnaleźć sens i, jak sama mawiała, nie była znudzona, ani rozczarowana życiem,
bodaj w najmniejszym stopniu."Po co mi stopy, skoro mam skrzydła?" (Kettenmann 2005) –
oto jej odpowiedź na cielesne ograniczenia.
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Rys. 5. Frida Kahlo, Viva la Vida, 1954 (Herrera 2003)

„Viva la Vida” to martwa natura pełna kontrastów. Tło nieba jest podzielone na część
jaśniejszą i ciemniejszą. Podobnie arbuzy, charakterystyczne owoce Meksyku, nie są jednolite
– jedne namalowane w całości, inne podzielone na różne sposoby. Pokrojone i posiekane
na kawałki uznają bliskość śmierci, lecz ich soczysty miąższ sławi pełnię życia (Herrera
2003).
6. Podsumowanie
Medycyna i sztuka to dziedziny przenikające się wzajemnie na wielu płaszczyznach.
Nie bez powodu mówi się, że zawód lekarski jest sztuką. Sztuką zawierająca w sobie wiele
składowych: poczynając od relacji lekarz – pacjent, poprzez chirurgię plastyczną,
na rysunkach w atlasach anatomicznych kończąc. Twórczość, czy to malarstwo, czy rzeźba,
traktuje o wszystkich sprawach, które są człowiekowi bliskie, tak więc również o zdrowiu,
chorobie, cierpieniu,…, medycynie.
Obrazy Fridy Kahlo są doskonałym przykładem syntezy sztuki i medycyny.
Meksykanka, tematem swoich dzieł często czyniła własną kondycję fizyczną i psychiczną.
Na jej płótnach można dostrzec wyraźne odwołania do różnych aspektów medycyny,
przejawiające się w postaci elementów, takich jak: kości miednicy, mięsień sercowy, rany
na ciele, kręgosłup, embrion, plemniki i komórki jajowe, bandaże, gips, gorset ortopedyczny,
i wiele innych. Można także wymienić specjalności lekarskie ukazywane przez malarkę:
chirurgia, ortopedia, psychiatria, położnictwo i ginekologia. Mnogość nawiązań medycznych
w twórczości jednej artystki bierze się z historii jej życia; Frida malowała przede wszystkim
własną rzeczywistość.
Medycyna w sztuce, sztuka w medycynie – obydwa połączenia jakże często znajdują
odzwierciedlenie w codziennym życiu. Terminy te są bliskie każdemu człowiekowi,
nieuniknione jest, więc ich zespolenie. Obrazy Kahlo z jednej strony szokują, z drugiej
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zachwycają, jedno jest jednak pewne – nie można przejść obok nich obojętnie.
W jej twórczości nie ma fałszu, tylko autentyczny świat malowany bólem i cierpieniem.
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Streszczenie
Artykuł jest komentarzem do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 roku, dotyczącej
interpretacji jednej z przesłanek usiłowania nieudolnego z art. 13 § 2 Kodeksu karnego, jaką jest brak
przedmiotu nadającego się do dokonania na nim czynu zabronionego. Analizowany problem dotyczy przede
wszystkim przestępstwa kradzieży z włamaniem i rozboju, gdy sprawca nie dokonuje przestępstwa, ponieważ
w zasięgu nie ma pożądanych przez niego przedmiotów. W artykule poddano analizie, czy możliwość
modyfikacji zachowania sprawcy i skierowania ataku na inny przedmiot uzasadnia zakwalifikowanie jego czynu,
jako usiłowanie udolne, czy usiłowanie nieudolne. Najlepszą interpretację oferuje koncepcja obiektywistycznosubiektywistyczna uzależniająca kwalifikację od zachowania sprawcy (zabrania lub niezabrania przedmiotu)
oraz obiektywnej przydatności przedmiotu ataku.
Słowa kluczowe: usiłowanie nieudolne, usiłowanie udolne, zamiar

Lack of an object capable of being an object of prohibited act as an element
of inefficient attempt – remarks to the judgement issued by the Supreme
Court on 19 January 2017
Summary
The article is a commentary on the resolution of seven judges of the Supreme Court on 19 January 2017,
concerning the interpretation of one of the premises for inefficient attempt from art. 13 § 2 of the Polish Penal
Code, which is the lack of an object capable of being an object of prohibited act. The analyzed problem concerns
cases of burglary and robbery, when the perpetrator does not commit a crime, because desired items are not
within reach. In the article it is analyzed whether the possibility of modifying the behavior of the perpetrator and
directing the attack on another subject justifies the classification of his act as an efficient or an inefficient
attempt. The most relevant interpretation is offered by ‘objective-subjective’ conception. It states that
qualification depends on conduct of perpetrator (taking the subject or not) and objective usefulness of subject.
Key words: inefficient attempt, efficient attempt, intention

1. Wstęp
Brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego jest jednym
ze znamion decydujących o zakwalifikowaniu zachowania, jako usiłowanie nieudolne. Sąd
Najwyższy w uchwale z 19 stycznia 2017 r.(sygn. I KZP 16/16, OSNKW 2017/3/12) podjął
próbę odpowiedzi na pytanie czy znamię to jest wypełnione, jeśli w zasięgu sprawcy
kradzieży lub rozboju nie ma przedmiotu, na który skierowany był jego zamiar, ale są za to
inne przedmioty, będące desygnatami znamienia czynu zabronionego. Od przyjętej
interpretacji zależy, czy dany czyn będzie można zakwalifikować, jako usiłowanie nieudolne
z art. 13 § 2 k.k. i zastosować wobec sprawcy nadzwyczajne złagodzenie kary, czy też
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należałoby rozważyć jego odpowiedzialność za usiłowanie udolne z art. 13 § 1 k.k.,
zagrożone taką samą karą, jaka przewidziana jest za dokonanie przestępstwa danego typu.
Przesłanka braku przedmiotu nadającego się do popełnienia czynu zabronionego może
być odczytywana na sposób obiektywistyczny lub subiektywistyczny (Liszewska 2017).
Teoria obiektywistyczna zakłada, że brak przedmiotu nadającego się do dokonania na nim
czynu zabronionego oznacza brak jakichkolwiek desygnatów znamienia przedmiotu
czynności wykonawczej, na których chociażby potencjalnie może zostać popełniony czyn
zabroniony (Liszewska 2017). To znaczy, że zakwalifikowanie czynu, jako usiłowanie
nieudolne byłoby możliwe tylko w nielicznych sytuacjach, np. przy przestępstwie kradzieży
– gdy w zasięgu sprawcy nie będzie żadnej cudzej rzeczy ruchomej. Teoria subiektywistyczna
zaś uzależnia przesłankę przedmiotu od zamiaru sprawcy. Według tego poglądu
z usiłowaniem nieudolnym mamy do czynienia wówczas, gdy brakuje konkretnego
przedmiotu, na który nakierowany był zamiar sprawcy. Bez znaczenia dla kwalifikacji danego
zachowania, jako usiłowanie nieudolne pozostaje wówczas fakt, że w zasięgu sprawcy były
inne przedmioty, będące desygnatami znamienia czynu zabronionego.
W praktyce ukształtowały się dwie równoległe linie orzecznicze, z których jedna
przychyla

się

ku

koncepcji

obiektywistycznej,

natomiast

druga

ku

koncepcji

subiektywistycznej. Stany faktyczne, będące przedmiotem rozbieżnych orzeczeń, odnoszą się
przede wszystkim do przestępstw rozboju, kradzieży i kradzieży z włamaniem. Analizowane
sytuacje dotyczą sprawców, którzy nie byli zainteresowani zabraniem wszystkiego,
co się nadarzy, tylko chcieli zabrać konkretną rzecz, co do rodzaju lub wartości. Podjęli oni
próbę popełnienia czynu, jednak nie mogli go dokonać, ponieważ oczekiwanej przez nich
rzeczy nie było w miejscu, w którym się jej spodziewali. Co istotne, dostępne były za to inne
przedmioty, będące desygnatami znamienia czynu zabronionego, których sprawcy
nie zdecydowali się zabrać.
2. Stanowisko obiektywistyczne w uchwale siedmiu sędziów SN z 19.01.2017 r.
Najnowszym orzeczeniem dla analizowanego problemu jest uchwała siedmiu sędziów
Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 roku (sygn. I KZP 16/16, OSNKW 2017/3/12).Sąd
Najwyższy opowiedział się w niej za koncepcją obiektywistyczną, wskazując, że przesłanka
braku przedmiotu „oznacza brak takiego przedmiotu, który należy do zbioru desygnatów
znamienia przedmiotu czynności wykonawczej typu czynu zabronionego, do popełnienia,
którego zmierza sprawca”.
Sąd Najwyższy przyjął, że skoro rozróżnienie obu usiłowań możliwe jest tylko dzięki
przesłance obiektywnej możliwości dokonania, to należy rozumieć tę przesłankę dosłownie.
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Wskutek błędu, co do przedmiotu lub środka sprawca już od początku znajduje się w „ślepej
uliczce”. Brak przedmiotu powinien wiązać się z sytuacją, gdy sprawca „nie jest w stanie tak
zmodyfikować swojego zachowania, by popełnienie czynu zabronionego określonego typu
stało się możliwe”. To znaczy, że nie można zakwalifikować czynu, jako usiłowanie
nieudolne, dopóki w zasięgu sprawcy pozostają jakiekolwiek przedmioty, które są
desygnatami znamienia przedmiotu czynności wykonawczej.
Według Sądu kluczowe jest odszyfrowanie znaczenia pojęcia „czynu zabronionego”.
Sąd przytacza definicję legalną czynu zabronionego, zawartą w art. 115 §1 k.k., która
stanowi, że czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie
karnej. Jeśli ustawodawca chciałby uzależnić tę przesłankę od konkretnego zamiaru sprawcy,
w konkretnym stanie faktycznym, wówczas posłużyłby się pojęciem „przestępstwa”, a nie
„czynu zabronionego”, które wyraźnie wskazuje na abstrakcyjne znaczenie znamion. Oznacza
to, że ustawodawca posługując się pojęciem „czynu zabronionego” w przepisie o usiłowaniu
nieudolnym, chciał, aby znamię „braku przedmiotu nadającego się do dokonania” było
rozumiane szeroko, jako obejmujące wszystkie przedmioty należące do zbioru desygnatów
znamienia przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa danego typu.
Według Sądu ratio legis dla stworzenia przepisu o usiłowaniu nieudolnym to
wyznaczenie granicy między zachowaniami będącymi usiłowaniem udolnym od usiłowań
nieudolnych, przy czym kryterium tego rozróżnienia jest brak zagrożenia dla dobra prawnego
w przypadku usiłowania nieudolnego i – a contrario – istnienie tego zagrożenia w przypadku
usiłowania udolnego. Według sądu ustawodawca sformułował przepisy w taki sposób, aby
granica między dwoma formami usiłowania była wyraźna i nie mogła być relatywizowana do
zamiaru sprawcy. Ponadto tylko taka interpretacja pozwala na ocenę ex ante, czy dokonanie
czynu zabronionego określonego typu było możliwe, czyli czy zostało stworzone zagrożenie
dla dobra prawnego chronionego danym przepisem.
3. Ustalenie zamiaru sprawcy
W kontekście przytoczonych wyżej wniosków wątpliwości budzi druga teza uchwały,
brzmiąca następująco: „Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy usiłowania
nieudolnego (art. 13 §2 k.k.) może być in concreto uwarunkowane poczynionymi ustaleniami
co do zamiaru popełnienia czynu zabronionego na określonym przedmiocie”. Teza ta wydaje
się być sprzeczna z dotychczasową argumentacją broniącą obiektywistycznego rozumienia
przesłanki braku przedmiotu. Jeżeli bowiem uznajemy, że obiektywnie istniał przedmiot
nadający się do popełnienia na nim czynu zabronionego, wówczas nie wystąpi przesłanka
usiłowania nieudolnego w postaci braku takiego przedmiotu, zatem ustalenia, co do zamiaru
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sprawcy nie będą mogły mieć wpływu na zakwalifikowanie jego zachowania, jako usiłowanie
nieudolne. Błąd w rozumowaniu Sądu polega na dopuszczeniu możliwości zakwalifikowania
czynu, jako usiłowanie nieudolne w sytuacji, gdy – według prezentowanej wcześniejszej tezy
– dokonanie czynu zabronionego było możliwe na innych przedmiotach będących
desygnatami znamienia przedmiotu czynności wykonawczej. W ten sposób zaprzecza się
wcześniejszemu argumentowi opartemu na wykładni systemowej, że podstawowa różnica
między usiłowaniem udolnym i usiłowaniem nieudolnym tkwi w potencjalnej możliwości
dokonania czynu. W przypadku usiłowania udolnego dokonanie czynu jest potencjalnie
możliwe, natomiast przy usiłowaniu nieudolnym od początku skazane było na
niepowodzenie. Przykładając, zatem koncepcję obiektywistyczną do konkretnego stanu
faktycznego, w którym sprawca miał możliwość dokonania czynu na innych, niechcianych
przez niego przedmiotach, powinniśmy zakwalifikować jego zachowanie, jako usiłowanie
udolne (mógł, bowiem skierować atak na dostępne przedmioty). Zgodnie jednak z drugą,
budzącą wątpliwości tezą, w pewnych sytuacjach – gdy faktycznie nie stwierdzimy zamiaru
sprawcy zaatakowania dostępnych przedmiotów – możliwe będzie przypisanie mu
odpowiedzialności za usiłowanie nieudolne.
Jak zauważa A. Jezusek w swojej glosie do omawianego orzeczenia, uzasadnienie
w tej materii można odczytać na dwa sposoby, po pierwsze: „(…) ze względu na postać
zamiaru w ogóle nie zachodzą przesłanki do pociągnięcia do odpowiedzialności za
usiłowanie, ponieważ istnieje przedmiot (negatywna przesłanka usiłowania nieudolnego),
który nie jest jednak objęty zamiarem (negatywna przesłanka usiłowania)” po drugie: „(…)
zachodzi usiłowanie udolne w stosunku do istniejących przedmiotów nieobjętych zamiarem
i zarazem usiłowanie nieudolne w stosunku do przedmiotów objętych zamiarem,
lecz znajdujących się poza zasięgiem oddziaływania sprawcy” (Jezusek 2017). Jeśli przyjąć
drugi sposób odczytania, należałoby uznać – tak jak wskazuje w swojej glosie do orzeczenia
M. Małecki – że próba kradzieży pieniędzy, w której sprawca nie dokonuje zaboru ze
względu na to, że ofiara nie ma przy sobie gotówki jest „niezamierzonym usiłowaniem
udolnym kradzieży wszystkiego, co dało się zabrać, i zamierzonym usiłowaniem nieudolnym
kradzieży pieniędzy, których zabór był niemożliwy” (Małecki 2017). Niezamierzone
usiłowanie udolne nie jest karalne, więc odpowiedzialność groziłaby sprawcy za zamierzone
usiłowanie nieudolne, co – jak analizowane było wyżej – pozostawałoby w sprzeczności
z wcześniejszym ustaleniem, że nie została spełniona przesłanka usiłowania nieudolnego
braku przedmiotu nadającego się do popełnienia czynu zabronionego. Ostatecznie sprawca
w ogóle nie poniósłby odpowiedzialności karnej.
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Przy zastosowaniu koncepcji obiektywistycznej wskazywanej przez Sąd, jako zasada,
ukaranie sprawcy byłoby możliwe jedynie przy założeniu, że jego zamiarem objęte były
przedmioty, których nie zabrał. Rozszerzanie w ten sposób zamiaru sprawcy na przedmioty
przez niego niepożądane nie jest uzasadnione, szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę,
że w rozważanych tu stanach faktycznych sprawca nie dokonał czynu na dostępnych dla
niego przedmiotach. Jak pisze J. Lachowski: „Postać zamiaru należy w każdym przypadku
udowodnić sprawcy. Zatem treść świadomości oraz woli musi być zrekonstruowana
i przez sąd wykazana. W doktrynie prawa karnego trafnie podkreśla się, że nie jest
dopuszczalne w tym zakresie jakiekolwiek domniemanie, w szczególności wywodzenie
zamiaru jedynie z faktu realizowania przez sprawcę znamion przedmiotowych czynu
zabronionego” (Lachowski 2017). Tym bardziej trudno przypisać zamiar wobec
przedmiotów, których sprawca nie zaatakował, mając ku temu okazję. Jak wskazuje A. Zoll
karalność
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niebezpieczeństwa dla dobra prawnego”. Owo niebezpieczeństwo byłoby stwierdzane przez
obiektywnego obserwatora, znającego plan działania sprawcy (Zoll 2014). Co do sprawcy,
który nie planował zamachu na określony, dostępny przedmiot, trudno stwierdzić wystąpienie
choćby „potencjalnego niebezpieczeństwa”.
Dla kwestii zamiaru ważny jest następujący fragment uzasadnienia uchwały:
„(…) brak owego przedmiotu należy pojmować dosłownie i jednoznacznie – jako przeszkodę
przesądzającą o tym, że sprawca zmierzający bezpośrednio do dokonania nie jest w stanie tak
zmodyfikować swojego zachowania, by popełnienie czynu zabronionego określonego typu
stało się możliwe.” Sąd przyjmuje, że jeśli sprawca ma możliwość dokonania czynu
zabronionego poprzez zmianę zachowania, nie ma podstaw do uznania, że brakuje
przedmiotu, na którym dokonanie jest możliwe. Czym jednak jest owa „modyfikacja”
zachowania? Dla unaocznienia problemu warto przyjrzeć się następującemu stanowi
faktycznemu: złodziej włamuje się do Muzeum Narodowego w Krakowie, chcąc zabrać obraz
„Dama z gronostajem”. Obrazu jednak nie ma, bo dzień wcześniej został on wypożyczony.
Na ścianach, w zasięgu sprawcy wiszą za to płótna Wyspiańskiego. Złodziej ich nie zabiera,
bo zlecenie miał tylko na „gronostaja”. Wobec faktu, że w gmachu nie było pożądanego
przez niego dzieła, a wisiały inne obrazy, należałoby przyjąć, że mógł zmodyfikować swoje
zachowanie
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Nie można poprzestać na stwierdzeniu, że byłaby to zmiana zachowania. Owa zmiana miała
swoją przyczynę, którą było wytworzenie nowego zamiaru względem przedmiotu
początkowo nim nieobjętego. Jak wskazuje w swojej glosie M. Małecki, w kontekście
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stworzenia zagrożenia dla dobra prawnego, owa „modyfikacja” sprowadza się do podjęcia
zupełnie innego zachowania względem innego nośnika dobra chronionego prawnie. Dopiero
podjęcie tego osobnego czynu stworzy dla dostępnego dobra realne zagrożenie. Nie można
przyjąć, że sprawca obejmował od początku swoim zamiarem inne obrazy, skoro
do dokonania na nich przestępstwa konieczna była owa zmiana zachowania, mająca swoje
źródło w powstaniu nowego zamiaru. Stosując koncepcję obiektywistyczną, należałoby uznać
dany czyn za usiłowanie udolne, ale do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności
konieczne jest jeszcze przypisanie mu zamiaru. W przypadku rezygnacji z dokonania czynu
na dostępnej rzeczy, trudno założyć, że sprawca chciał popełnić przestępstwo na danym
przedmiocie, zatem przypisanie mu w tym zakresie zamiaru nie byłoby uzasadnione. Jedyną
możliwością ukarania sprawcy w takiej sytuacji byłoby zakwalifikowanie jego zachowania,
jako usiłowanie nieudolne.
4. Synteza stanowisk obiektywistycznego i subiektywistycznego
Ciekawą próbę syntezy stanowisk obiektywistycznego i subiektywistycznego podjął
J. Giezek w glosie do uchwały Sądu Najwyższego z 20 listopada 2000 roku (Giezek 2001).
Autor uznał, że do uznania przedmiotu za nadający się do dokonania czynu, konieczne jest
połączenie obiektywnego i subiektywnego punktu widzenia. Realizowanie zamachu przez
sprawcę oznacza, że jest on przeświadczony o istnieniu przedmiotu nadającego się do
dokonania. Rezygnacja z podjęcia ataku lub odstąpienie od jego kontynuacji będzie
świadczyło, że w mniemaniu sprawcy nie ma przedmiotu odpowiedniego do dokonania
czynu. W pierwszej sytuacji – podjęcia ataku – obiektywizacja polega na ustaleniu, czy
w rzeczywistości istniał desygnat znamienia określającego przedmiot zamachu. Jeśli istniał,
zachowanie należy uznać za usiłowanie udolne, natomiast, jeśli realnie go nie było – za
usiłowanie nieudolne. W drugiej sytuacji – niepodjęcia ataku – obiektywizacji będzie
podlegała przydatność przedmiotu. J. Giezek proponuje, aby postawić w tym przypadku
pytanie: „czy konkretny cel – z punktu widzenia racjonalnie oraz pragmatycznie
zachowującego się sprawcy przestępstwa – można byłoby w ogóle osiągnąć?” (Giezek 2001).
Badamy, więc np., czy obiektywnie „warto” byłoby dopuszczać się przestępstwa rozboju,
gdyby ofiara miała przy sobie tylko monetę pięciozłotową. Jeśli stwierdzimy, że przedmiot
odbiega od obiektywnej przydatności i jednocześnie sprawca nie podjął ataku, wówczas
będziemy mieć do czynienia z usiłowaniem nieudolnym. Jak słusznie zauważa J. Giezek,
można w ten sposób uniknąć konstrukcji dobrowolnego odstąpienia od usiłowania, która
pojawiłaby się w przypadku istnienia przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu
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zabronionego. Skoro, bowiem dokonanie było możliwe, a sprawca od niego odstąpił,
zostałyby spełnione przesłanki czynnego żalu z art. 15 § 1 k.k. (Giezek 2001).
W nawiązaniu do koncepcji J. Giezka, można wyróżnić dwa rodzaje sytuacji, w których
zamiar sprawcy decyduje o zakwalifikowaniu czynu, jako usiłowanie nieudolne. Po pierwsze
sytuacje, gdy sprawca ma zamiar zabrania konkretnej rzeczy, która nie pozostaje w jego
zasięgu. Do tej grupy można zaliczyć stan faktyczny opisujący próbę kradzieży konkretnego
obrazu z Muzeum Narodowego. Sprawca od początku wiedział, jaką konkretnie rzecz chce
zabrać. W przypadku obrazu była to rzecz oznaczona, co do tożsamości. Zamiar sprawcy był
w tym przypadkach sprecyzowany, co więcej, jego treść jest potwierdzona faktycznym
zachowaniem sprawcy, który nie dokonuje na dostępnych przedmiotach czynu zabronionego.
Drugim rodzajem sytuacji, która może być zakwalifikowana, jako usiłowanie nieudolne
jest próba kradzieży z włamaniem. Zamiar nie jest tu do końca sprecyzowany, ponieważ
podejmując decyzję o włamaniu sprawca zakłada, że zobaczy na miejscu, co jest dostępne
i wówczas podejmie ostateczną decyzję o tym, czy warto dany przedmiot zabierać. Nie można
powiedzieć, że nie ma on zamiaru dokonania czynu zabronionego, ale należy stwierdzić, że
przedmiot objęty jego zamiarem jest jeszcze niesprecyzowany. Przed dostaniem się do
piwnicy sprawca obejmuje zamiarem przedmioty, które mogą potencjalnie się w niej
znajdować, jednak błędne byłoby stwierdzenie, że zamiar ten dotyczy wszystkich możliwych
do wyobrażenia przedmiotów. Przedmioty te muszą mieć jedną wspólną cechę – być
potencjalnie pożądanymi przez sprawcę. Niemożliwe jest, bowiem objęcie zamiarem
przedmiotów, których nie chcemy zaatakować. Aby to zbadać należy zadać pytanie: czy
gdyby sprawca dowiedział się, jakie przedmioty znajdują się w piwnicy, zabrałby je? Jeżeli
odpowiedź będzie przecząca – a wszystko na to wskazuje, skoro sprawca nie zdecydował się
na zabranie tych przedmiotów, nie będzie można przypisać mu odpowiedzialności za
usiłowanie udolne dokonania kradzieży z włamaniem, ponieważ zabraknie podmiotowego
znamienia typu czynu zabronionego, jakim jest zamiar zaatakowania dostępnych
przedmiotów. W tej sytuacji możliwe będzie pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności za
usiłowanie nieudolne, gdyż można przypisać mu zamiar dokonania czynu na przedmiotach
mających cechę bycia przez niego pożądanymi, ale niepozostających w jego zasięgu.
Spełniona zostaje wówczas przesłanka usiłowania nieudolnego, jaką jest niemożliwość
dokonania
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5. Podsumowanie
Podsumowując, interpretacja przesłanki braku przedmiotu nadającego się do
popełnienia czynu zabronionego nie jest jednoznaczna. Orzecznictwo przyjmuje rozbieżne
stanowiska, a dotychczasowe próby ujednolicenia wykładni kończyły się niepowodzeniem.
Przyjęta w najnowszym orzeczeniu Sądu Najwyższego teoria obiektywistyczna nie zasługuje
na aprobatę ze względu na negatywne konsekwencje dla praktyki. Zastosowanie jej
doprowadzi do znacznego ograniczenia karalności za formę stadialną usiłowania – nie tylko
nieudolnego, ale również udolnego – ponieważ nie będzie można przypisać sprawcy zamiaru
względem przedmiotów, którymi nie był zainteresowany. W konsekwencji sprawcy takich
czynów jak próba rozboju, czy kradzieży, pozostaną bezkarni. Uniknięcie nieintuicyjnych
i sprzecznych z poczuciem sprawiedliwości rozstrzygnięć jest możliwe przy zastosowaniu
koncepcji obiektywistyczno-subiektywistycznej. Pozwala ona zakwalifikować zachowanie
sprawcy, jako usiłowanie nieudolne w sytuacji, gdy w zasięgu nie było pożądanych przez
niego przedmiotów, a jedynie inne, przypadkowe rzeczy. Brak przedmiotu dotyczyłby
wówczas jedynie przedmiotów objętych zamiarem sprawcy i przy takim rozumieniu możliwe
będzie skazanie go za usiłowanie nieudolne z art. 13 § 2 k.k.
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Streszczenie
Niemal od zawsze zagadnienie wzrostu gospodarczego jest niezwykle istotne. Większość proponowanych, na
przestrzeni lat, modeli odwoływało się do podejścia neoklasycznego. Celem artykułu jest przedstawienie
odmiennej propozycji teorii wzrostu, czyli Nowej Ekonomii Strukturalnej. Autorzy w niniejszym opracowaniu
opisali jej główne założenia a także wskazali branże, w których udaje się uzyskać przewagę międzynarodową.
Słowa kluczowe: rozwój, wzrost gospodarczy, nowa ekonomia strukturalna

New Structural Economics as a third wave of developmental thought
Summary
Nowadays issues of economic growth is very important. During decades many authors offer approaches which
often related to neoliberal economics. The aim of the article is to show different perspective which is offered by
New Structural Economics. The authors in this paper described main thesis but also branches, thanks to which
developing country can achieve international advantage.
Keywords: development, economic growth, new structural economics

1. Wstęp
Rozwój gospodarczy to proces przemian strukturalnych, który cechuje się nieustannymi
innowacjami technologicznymi i postępem przemysłowym. Nowoczesny wzrost gospodarczy
bazuje w znacznej mierze na wzroście produktywności pracy w istocie jest procesem
nieustannych przemian strukturalnych w zakresie technologii, sektorów gospodarki oraz
infrastruktury (Lin, 2017, s. 201). Zjawiska te sprzyjają podnoszeniu produktywności pracy
i towarzyszą udoskonaleniem w dziedzinach infrastruktury i instytucji co z kolei wpływa na
redukcję kosztów transakcyjnych w gospodarce (Lin, 2017, s. 199).
Szybki i jednocześnie zrównoważony wzrost gospodarczy jest zjawiskiem stosunkowo
młodym. Pojawił się w epoce nowoczesnej dopiero od XVIII wieku. Dotychczasowo średni
wzrost PKB per capita w Europie Zachodniej (w latach 1500-1820) wynosił zaledwie 0,05%
(Madison, 2006, s.126). Impulsu do przyspieszenia tempa wzrostu dostarczyła rewolucja
przemysłowa z połowy XVIII wieku. Ciągłe innowacje technologiczne i rozwój przemysłu na
niespotykaną dotąd skalę przyniosły ze sobą wzrost produktywności pracy oraz zwiększenie
dochodów. Dzięki temu ogólny poziom PKB per capita się zwiększał (Lin, 2017, s. 200).
W zależności od przyjętego podejścia ideologicznego istnieje kilka ścieżek rozwojowych.
Inne pryncypia przyświecały ekonomistom kapitalistycznym a inne socjalistycznym.
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Posiadanie określonego ustroju gospodarczego warunkuje kwestie takie jak zakres interwencji
państwowe, dopuszczenie mechanizmu wolnorynkowego czy zakres poszanowania zasad
prawa. Warto, zatem przyjrzeć się podstawowym nurtom myśli rozwojowej na przestrzeni
ostatnich wieków. Szczególnie ciekawa wydaje się na tym gruncie teoria nowej ekonomii
strukturalnej, tak chętnie wdrażana przez państwa azjatyckie a w ostatnim czasie
proponowana również w Polsce.
2. Podstawowe nurty rozwoju
Strukturalizm stanowił pierwsza falę myśli rozwojowej. Zakładał, że skoro jedne kraje
(rozwijające) gonią drugie (rozwinięte) pod względem dochodowym to powinny osiągać
produktywność pracy na tym samym poziomie. By tak się mogło jednak stać, kraj rozwijający
musiał budować nowoczesne, kapitałowo i technicznie branże gospodarki. Problemem jednak
było to, że specyfika tych krajów uniemożliwiała wykształcenie się owych branż, a za
przyczynę takiego stanu rzeczy uważa się niedostatki rynkowe wynikające ze sztywności
strukturalnych (Arndt, 1985, s. 151-159). Jak pokazuje praktyka gospodarcza zarówno kraje
kapitalistyczne jak i socjalistyczne po II wojnie światowej stosowały strategie proponowane
przez strukturalizm (Chenery, 1961, s. 18-51).
Dla krajów rozwijających się propozycje strukturalizmu były nieadekwatne w stosunku
do potencjału wewnętrznego ich gospodarek co doprowadziło (po roku 1980) do powstania
drugiej fali idei rozwojowych w postaci neoliberalizmu (Lin, 2017, s. 202). By przejść do
opisu jego założeń należy uprzednio nadmienić jaka sytuacja panowała w krajach
rozwijających się w tamtym czasie. W znakomitej większości krajów interwencjonizm
państwowy był wszechobecny, na taką skalę, że powodował szereg patologii gospodarczych
takich jak korupcja, pogoń za rentą, malwersacje oraz nieefektywne wykorzystanie
posiadanych zasobów. Ogólną sugestią wobec krajów rozwijających było ograniczanie
interwencjonizmu i budowę gospodarek opartych o mechanizm rynkowy dzięki wdrożeniu
reform. Neoliberalizm miał konkretnie sprecyzowany pomysł jak powinna wyglądać
gospodarka rynkowa oraz jakie reformy należy dokonać. Zostały one umieszczone w tzw.
Konsensusie Waszyngtońskim. Uogólniając, w jego ramach zalecano gospodarkom
prywatyzację możliwie wielu sektorów, urynkowienie całej gospodarki oraz liberalizację
(Williamson, 1990, s 43-45).
Niestety jednak Konsensus Waszyngtoński nie okazał się remedium na całe zło
gospodarcze. Za czasów jego implementacji, czyli lat 80 i 90 XX w. tempo wzrostu
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gospodarczego było niższe a kryzysy częstsze niż w trakcie realizacji strukturalizmu. Wielu
ekonomistów okres ten uważa wręcz za "stracone dekady"64 (Lin, 2017, s. 203).
W tym samym czasie na kontynencie azjatyckim podejmowano odmienne działania
mające przyczynić się do rozwoju. Od lat 50. do 70. XX w. Japonia, Korea, Tajwan, Singapur
i Hongkong odnotowywały dynamiczny wzrost PKB dzięki strategii ukierunkowanej na
eksport, kształtowanie branż o małej skali i wysokiej pracochłonności początkowej oraz
poprzez stopniową modernizację przemysłu do branż kapitałochłonnych (Lin, 2017, s. 203).
Sukcesy gospodarcze osiągały nie tylko dzięki stosowaniu mechanizmu rynkowego, ale
przede wszystkim dzięki znacznym wsparciu rodzimych rządów dla poszczególnych gałęzi
przemysłu. Działo się to przy dezaprobacie Zachodu, który piętnował gospodarkę planowaną,
jako mniej wydajną. Ekonomiści apelowali o pozbycie się wszystkich zniekształceń
i wypaczeń ekonomicznych poprzez zaprzestanie interwencji państwowych (Lin, 2017,
s. 203). Rekomendowano terapię szokową w postaci jednoetapowego skoku do gospodarki
wolnorynkowej co bezpośrednio nawiązywało do zasad Konsensusu Waszyngtońskiego.
Polityki strukturalizmu oraz liberalizmu nie osiągnęły zamierzonych celów w ujęciu
globalnym. Z perspektywy ocenia się je, jako przypadki szczególnego zastosowania a nie
metodę postępowania ogólnego, uniwersalną dla wszystkich typów gospodarek. Co więcej
żadna z nich nie była w stanie wyjaśnić wyjątkowego rozwoju krajów azjatyckich, którego
świadkiem była cała społeczność międzynarodowa (Lin, 2017, s. 203).
Zero-jedynkowe podejście do teorii ekonomicznych swego czasu zantagonizowało
gospodarki centralnie planowane do gospodarek neoliberalnych, co spowodowało, że wiele
państw weszło w model rozwojowy opracowany przez państwa zachodnie (wysoko
rozwinięte) bez uwzględnienia specyfiki historycznej i społecznej swojego regionu. Dla wielu
krajów rozwijających się fundamentem do budowania kapitalizmu i dobrobytu był
Konsensus Waszyngtoński, niedoceniający rzeczywistości i realiów krajów rozwijających się
(jak np. w latach 90. XX w. krajów postkomunistycznych). Klasyczna teoria neoliberalna nie
sprawdza się w pełni w niektórych kręgach, co nie oznacza, że jest kompletnie nieskuteczna.
Jednak przez wiele lat traktowana była, jako nienaruszalny aksjomat, co uniemożliwiało
dostosowania rzeczywistych potrzeb rozwojowych do prowadzonej polityki (Morawiecki,
2017, s. 193).
Kryzys gospodarczy z 2009 roku zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych pokazał,
że należy dokonać rewizji powszechnie uznawalnych teorii ekonomicznych. Dzięki krachowi
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ekonomicznemu, z większym zainteresowaniem zaczęto spoglądać na teorie łagodzące
neoliberalizm, pokazujące pierwiastki solidarystyczne oraz dostrzegające potencjał i miejsce
dla aktywnej roli państwa (Morawiecki, 2017, s. 194). Wyraża się to na przykład poprzez
wzrost popularności teorii Yifu Lin'a czyli Nowej Ekonomii Strukturalnej, której będzie
poświęcona osobna część w niniejszej pracy.
3. Nowa Ekonomia Strukturalna
Trzecia fala myśli rozwojowej (po strukturalizmie i liberalizmie) zakładała
neoklasyczne podejście do badania czynników determinujących strukturę ekonomiczną i jej
ewolucję w ramach rozwoju ekonomicznego kraju co stanowi istotę współczesnego wzrostu
gospodarczego (Lin, 2011, s.193-221). Nowa Ekonomia Strukturalna (NES) to nie tylko
teoria, ponieważ opiera się na doświadczeniach empirycznych płynących z badań nad
różnicami i doświadczeniami różnych krajów, które osiągnęły sukces gospodarczy bez
ślepego podążania dobrze znaną ścieżką neoliberalnego wzrostu. Można ją określić, jako
doktrynę pokazującą pułapki, przed jakimi mogą stanąć kraje rozwijające się podczas swojej
ścieżki podążania za krajami rozwiniętymi.
Podejście to cechuje się pewnymi tezami. Można je podzielić na dwa kluczowe obszary:
tezy akademickie i tezy polityczne. Wśród kluczowych tez akademickich należy wyróżnić:
stosowanie w badaniach podejścia neoklasycznego odnośnie czynników determinujących
strukturę ekonomiczną i jej rozwój, NES postuluje, że w ramach danej gospodarki
występująca struktura przemysłowa ma charakter endogeniczny względem wyposażenia jej
w zasoby oraz podejścia według którego, czynnikiem o znaczeniu decydującym dla sukcesu
rozwojowego jest dla gospodarki państwo (Lin, 2017, s. 199). Państwo umożliwia rozwój
poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki przemysłowej. Na mocy tez politycznych Lin
dzieli politykę przemysłową kraju osiągającego średnie dochody na pięć kategorii.
Lin w NES wprowadził praktyczny przewodnik formowania polityki przemysłowej
w krajach rozwijających się w celu przyśpieszenia dokonania się w nich innowacji
technologicznych oraz udoskonaleniu rodzimego przemysłu. Wynika to z faktu, że kraje
znajdujące się na różnych etapach rozwoju są w odmienny sposób wyposażone w zasoby.
Praktyka wskazuje, że kraje zapóźnione gospodarczo mają deficyty kapitału, ale są jednak
relatywnie zasobne w siłę roboczą i zasoby naturalne. Dla NES jest to punkt wyjścia do
analizy rozwoju, ponieważ te trzy klasyczne zasoby w ekonomii determinują łączny budżet
gospodarki oraz relatywne ceny czynników produkcji w danym okresie (Lin, 2017, s. 204).
Z kolei budżet danej gospodarki oraz ceny czynników produkcji są powszechnie uważane za
najważniejsze parametry gospodarcze dla analizy ekonomicznej.
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Aby dany kraj mógł wejść na wyższy poziom rozwoju wymagany jest wzrost poziomu
dochodu narodowego, a on z kolei wymaga podniesienia poziomu przemysłowego. Aby móc
szybko zakumulować kapitał w ramach gospodarki należy posiadać w niej nadwyżki, bowiem
to właśnie z nadwyżek ekonomicznych można podnieść poziom dochodu danego kraju.
Nadwyżki są zaś z kolei generowane jeśli branże przemysłu danego kraju są w pełni
dostosowane do jego przewag komparatywnych (Lin, 2017, s.205). Przemiany w zakresie
struktury wyposażenia w zasoby i przewagi komparatywne torują drogę do przemian
w zakresie struktury przemysłowej w kraju, a także wpływają na rozwój twardej i miękkiej
infrastruktury.
Rozwój gospodarczy to proces przemian strukturalnych, który cechują:


ciągłe innowacje technologiczne,



doskonalenie przemysłu,



poprawa stanu infrastruktury,



poprawa stanu instytucji (Lin, 2017, s. 205).
Kiedy w danym kraju zmienia się struktura wyposażenia w zasoby rozpoczyna się

proces, który wymaga inicjatorów. To oni jako pierwsi wchodzą do nowych branż, które
powstają w gospodarce wraz ze zmianami w zakresie przewag komparatywnych (Lin, 2017,
s. 205). Mogą oni ponieść stratę, ale także odnieść zysk. Jeśli zmaterializuje się ten drugi
scenariusz wraz za inicjatorami podążą inne firmy przez co uniknie się występowania zysku
monopolowego (Aghion, 2009, s.10). Lecz z drugiej strony występuje istotna asymetria
pomiędzy wielkością straty (przy realizacji wariantu porażki) oraz zysku (realizacja wariantu
powodzenia działań inicjatorów) (Hausmann, Rodrick, 2003, s.603-633). Niezależnie od
wyniku ekonomicznego działania podjęte przez inicjatorów są użyteczne społecznie bowiem
dostarczają nowych informacji. Rząd powinien zatem zachęcać inicjatorów do podejmowania
działalności i wynagradzać ich za uzewnętrznianie informacji o rynku (Lin, 2017, s. 206).
Jeżeli w danej gospodarce brakuje bodźców zachęcających firmy do wcielanie się w role
inicjatorów poziom innowacji technologicznych i przemysłu będzie na niezmiennym
poziomie. Pamiętać należy, że strata czy zysk inicjatorów nie zależą tylko i wyłącznie od ich
własnej aktywności. Sukces bądź porażka w znacznej mierze bazują na tym, czy twarda
i miękka infrastruktura odpowiada potrzebom nowych branż w gospodarce. Poprawienie
stanu infrastruktury i instytucji jest znacząco poza orbita możliwości firm, zatem widać jak
ważna jest ingerencja państwa w tę sferę gospodarczą. Rząd może dokonywać tych wysiłków
samodzielnie lub w taki sposób koordynować poprzez politykę, by opłacało się ją
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udoskonalać w ramach wysiłków wielu przedsiębiorców. Na mocy powyższego widać
wyraźnie, że kolejnym ważnym warunkiem do osiągnięcia dynamicznego wzrostu
gospodarczego jest państwo, które ułatwia dokonywaniu się procesów rozwojowych (Lin,
2017, s. 206).
NES oprócz ogromnej wartości praktycznej dostarcza również novum w zakresie myśli
ekonomicznej, bowiem pomaga zrozumieć, dlaczego neoliberalizm zawiódł. Neoliberalizm
ma szansę zaistnieć w krajach, gdzie wady rynku nie powodują zaburzeń gospodarczych.
W krajach rozwijających się skala zakłóceń jest tak duża, iż wręcz wymagana jest interwencja
państwa w rynek. Protekcjonizm rządowy i dotowanie niekonkurencyjnych przedsiębiorstw
często zastępują import. Zaprzestanie takich praktyk prowadziło do upadku niewydolnych
firm, co bezpośrednio przyczyniało sie do wzrostu bezrobocia. Sytuacja taka bardzo szybko
powodowała niezadowolenie społeczne oraz różnej maści niepokoje polityczne (Lin, 2017,
s. 206). Zatem wszelkie terapie doradzające odejście od form interwencjonizmu lub nakazy
zmian szokowych nie miały szans na powodzenia w tego typu gospodarkach.
4. Branże kluczowe dla NES
Nowa ekonomia strukturalna w sposób prosty uzasadnia stopniowe i dwutorowe
podejście do reform. Obejmują one utrzymanie stabilności społecznej i politycznej,
zapewniając

jednocześnie

tymczasową

ochronę

firmom

w

sektorach

historycznie

uprzywilejowanych a jednocześnie osiągnięcie dynamicznego rozwoju branż tłumionych,
a obecnie pożądanych ze względu na istnienie w nich przewag komparatywnych kraju (Lin,
2017, s. 207). Dynamiczny rozwój sektorów dobrze dostosowanych do przewag
komparatywnych pomaga gospodarkom w szybkim akumulowaniu kapitału oraz zmienia
strukturę wyposażenia w zasoby niezbędne do produkcji.
Rzadkość zasobów i nieograniczone potrzeby zostały zidentyfikowane w ekonomii
bardzo wcześnie. Aby zatem efektywnie alokować czynniki wytwórcze w gospodarce
i wywrzeć jak najlepszy wpływ na procesy przemian strukturalnych oraz przekuć to na
szybszy wzrost gospodarczy rządy państw rozwijających się powinny wiedzieć, które nowe
branże są zgodne z ukrytymi przewagami komparatywnymi (Lin, 2017, s. 207). Dzięki tej
wiedzy będzie ją można wykorzystać w celu osiągnięcia sukcesu gospodarczego. By móc
tego dokonać należy dokonać dogłębnej analizy branż i sektorów gospodarki rozwijającej się
by orientować się, w której z nich występują niskie koszty środków produkcji w oparciu
o strukturę wyposażenia danego kraju w zasoby. Następnie należy to odnieść do kosztów
transakcji, bo bardzo często to właśnie przez niedane branże nie osiągają konkurencyjności
globalnej. Rząd ma możliwość (jak zostało to już uprzednio nadmienione) wpływać na
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elementy infrastruktury i instytucji, a te z kolei wpływają na poprawę w celu obniżenia
kosztów transakcji, co może przyczynić się do sukcesu nowych branż.
Założenia NES wskazują, że rząd powinien najpierw odkryć branże o ukrytych
przewagach komparatywnych a następnie dostarczyć pierwszym inicjatorom bodźców
zachęcających do pokonania niedostatków poprzez odpowiednią koordynację w zakresie
miękkiej i twardej infrastruktury oraz instytucji. Dzięki tym zabiegom branże te można
przekształcić w narodowe przewagi konkurencyjne (Lin, 2017, s. 208). Zauważa się przy tym,
że brak tworzenia nowych branż w gospodarce powoduje brak możliwości osiągnięcia
stabilnego

wzrostu

gospodarczego,

niemożność

tworzenia

nowych

miejsc

pracy

i oddziaływania na lokalne bezrobocie a także przyczynia się do utknięcia w pułapce niskiego
lub średniego dochodu.
Przez branże z ukrytą przewagą komparatywną w oparciu o teorię rozumie się branże
cechującą się niskimi kosztami środków produkcji w stosunku do reszty świata (Lin, 2017,
s. 208). Kwestia ta jest uwarunkowana strukturą wyposażenia danej gospodarki w zasoby oraz
istniejące koszty transakcyjne. Najczęściej z powodu niedowładu twardej bądź miękkiej (lub
obu) infrastruktury koszty te powodują, że branża ta jest niekonkurencyjna na rynku nie tylko
krajowym, ale i międzynarodowym.
Bazując na doświadczeniach gospodarek odnoszących sukcesy oraz teoriach przewagi
komparatywnej proponuje się przyjęcie nowych ram wykrywania wzrostu. Bazują one na
podejściu dwutorowym oraz sześciu etapach. W etapie pierwszym dokonuje się wykrycia
branż dysponujących towarami zbywalnymi. Kiedy rząd kraju chce rozwinąć przemysł może
zdecydować się na produkcję surowcową (o ile posiada je) oraz niesurowcową. Decydując się
na tę drugą należy rozpoznać branże, które wykazują dynamiczny wzrost w okresie ostatnich
20-30 lat i w których dochód per capita jest wyższy niż w zakresie 100-200% niż dochód
własnego kraju (Lin, 2017, s. 210). Na etapie drugim należy zidentyfikować potencjalne
i realne przeszkody. Rząd z pośród branż wybranych na etapie pierwszym może przyznać
pewnym z nich priorytet. Powinny to być te branże, do których spontanicznie przystąpiła
pewna liczba krajowych przedsiębiorstw. Następnie państwo powinno wykryć bariery
i przeszkody, które utrudniają dalsze przechodzenie do wybranej branży, jakie są problemy
w zakresie podnoszenia, jakości produktów w ramach danej branży. Po etapie identyfikacji
niezwłocznie powinno się przejść do podejmowania środków mających na celu pokonanie
tych przeszkód (Lin, 2017, s. 211). Założenia etapu trzeciego sugerują aby przed podjął
działania

mające

na

celu

zachęcenie

firm

z

krajów

o

wyższych

dochodach

(zdeterminowanych na pogoń za niższymi kosztami w celu maksymalizacji zysku) do
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przeniesienia się do kraju doganiającego, gdzie firmy te będą mogły korzystać z przewagi
niższych prac lub tańszych surowców (za względu na ograniczone koszty transakcyjne).
Dodatkowo rząd kraju rozwijającego się może wdrożyć programy inkubacji, by pobudzić
procesy wchodzenia krajowych firm w te branże (podążanie za inicjatorami). Etap czwarty to
dostrzeganie i uwzględnianie firm odnoszących sukcesy w nowych branżach - jednak bez
aktywnego wsparcia ze strony rządowej.
W krajach rozwijających się infrastruktura i środowisko biznesu nie są na
zadowalającym poziomie. Liczne bariery w postaci np. ograniczeń budżetowych nie
pozwalają na dokonywanie niezbędnych doskonaleń w zadowalających ramach czasowych.
Z owych udogodnień korzystałoby, bowiem całe społeczeństwo - a w znacznej mierze firmy.
W związku tym w ramach etapu piątego NES zalega wykorzystanie możliwości specjalnych
stref ekonomicznych Rząd może wspierać branże lokalne poprzez np. parki przemysłowe,
strefy przetwórstwa na eksport. Udoskonalenia w ramach takich obszarów mogą prowadzić
do znacznego obniżenia kosztów transakcyjnych oraz ułatwiać rozwój branż. Ściągnie to nie
tylko rodzimych przedsiębiorców, ale także zagranicznych, co wpłynie na wartość inwestycji
zagranicznych. Rząd kraju rozwijającego się może także dostarczać ograniczonych zachęt dla
pionierskich firm krajowych lub zagranicznych, które inwestują w branże określone na etapie
1 i 4. Zachęty te mają na celu wynagradzanie zasobów wiedzy, jaka trafiła do danej
społeczności w wyniku dokonania inwestycji przez inicjatorów. Ważne jest jednak to, aby
owe zachęty miały ograniczone ramy w czasie i skali alokacji środków budżetowych. Aby
ograniczyć dobrze udokumentowanie w ekonomii zjawisko pogoni za rentą lub naciski
polityczne zachęty pod żadnym pozorem nie mogą przybierać formy renty monopolistycznej,
wysokich taryf celnych czy innych zakłóceń konkurencji rynkowej (Lin, 2017, s. 212).
Każde państwo oprócz wcześniej wspomnianych branż z ukrytymi przewagami
komparatywnymi posiada także inne. Zaliczamy do nich np. branże przodujące. Kraje
rozwijające się, które osiągnęły etap średniego dochodu, mogą doświadczyć zjawiska,
w których branże jego gospodarki, mogą wkroczyć na obszary opuszczone przez kraje
o wyższych dochodach. Dzieje się tak ze względu na ograniczona wartość dodaną z punktu
widzenia gospodarek o wysokich dochodach - dalsze trwanie w takich branżach nie przynosi
wzrostu dochodów. Jeżeli kraj rozwijający wchodzi na taki obszar staje się jednocześnie na
tym obszarze krajem o najwyższych na świecie dochodach w ramach danej branży
i posiadaczem przodującej technologii (Lin, 2017, s. 213). Warunkiem koniecznym do
utrzymania przez dany kraj przodującej pozycji i konkurencyjności w branżach opuszczonych
przez kraje o wyższych dochodach jest angażowanie w samodzielną działalność badawczo275

rozwojową w zakresie nowych technologii i produktów. Wpisuje się to doskonale w światowy
trend opierania produkcji o coraz to nowsze technologie. Nie tylko kraje, ale także coraz
więcej firm ściga się pod względem wydatków na B+R, gdyż upatrują w tym źródło swojego
przyszłego sukcesu ekonomicznego. Samodzielną działalność badawczo-naukową w kraju
doganiającym można podzielić na:


rozwijanie nowych produktów i nowych technologii,



dokonywania przełomu w naukach stanowiących podstawę dla rozwijania nowych
produktów i technologii (Lin, 2017, s. 213).

Aby dana gospodarka mogła utrzymać globalną konkurencyjność oraz czołową pozycję branż
przodujących, kraj musi przyjąć analogiczne podejście do wspierania podstawowych badań,
niezbędnych dla pobudzenia innowacji i rozwijania nowych technologii i produktów. Rząd
takiego kraju powinien bardzo mocno zaostrzyć prawo szczególnie w obszarze ochrony praw
własności intelektualnej w tym patentów (Lin, 2017, s. 213).
Ostatnim typem branż, które autorka uważa za zasługujące poruszenia w niniejszej pracy są
branże "na zakręcie". Epoka informacji, w jakiej żyjemy współcześnie stwarza krajom
rozwijającym się możliwość bezpośredniego konkurowania w ramach niektórych gałęzi
i branż z krajami rozwiniętymi. Obszarami konkurencyjnymi mogą być branże odpowiadające
za oprogramowanie komputerowe i urządzenia przenośnie. Są to dziedziny w których
innowacje w znacznej mierze zależą od kapitału ludzkiego i jego jakości a cykl innowacji jest
względnie krótki (Lee, 2013, s. 172-175). Rząd kraju rozwijającego może przyczynić się do
rozwoju branż "na zakręcie" poprzez metodę inwestowania w edukację odpowiedniego
kapitału ludzkiego poprzez zakładanie inkubatorów, ochronę własności intelektualnej,
przyciąganie kapitału wysokiego ryzyka, oferowanie preferencji podatkowych, ułatwianie
działalności start-upów oraz wykorzystywanie zamówień rządowych do wspierania produkcji
nowych produktów (Lin, 2017, s. 215).
Każdy kraj rozwijający się na świecie ma potencjał dynamicznego wzrostu i może
uniknąć pułapki średniego dochodu. Należy przede wszystkim obrać własną ścieżkę
dochodzenia do nadwyżek ekonomicznych. Oprócz stosowania metod rynkowych
i odpowiedniego interwencjonizmu należy pamiętać o kluczowej roli rządu w procesie
budowania rozwiniętej gospodarki. Rząd musi odgrywać właściwą, ułatwiająca rolę
w realiach gospodarki rynkowej poprzez wspieranie rozwoju odpowiednich branż danego
kraju np. tych z ukrytymi przewagami komparatywnymi.
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5. Podsumowanie
Istnieje kilka metod osiągnięcia wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego. Dwa
najpopularniejsze nurty, czyli strukturalizm i Konsensus Waszyngtoński odwołują się
bezpośrednio do podejścia neoklasycznego. W opozycji do takiego podejścia plasuje się
Nowa Ekonomia Strukturalna. Pokazuje ona bowiem rozwiązania i recepty, które pozwalają
na przebicie się przez średni wzrost gospodarczy i dogonienie najbogatszych państw na
świecie (Morawiecki, 2017, s. 194). Według jej założeń budowa wzrostu powinna opierać się
o wzmożoną aktywność w zakresie polityki przemysłowej. Podejście to nie odrzuca
interwencjonizmu państwowego - wręcz przeciwnie, zaleca jego mądre stosowanie np.
w tworzeniu poprawnej infrastruktury i instytucji sprzyjającym rozwoju biznesu. Skuteczność
podejścia NES została potwierdzona przez państwa azjatyckie w II połowie XX w. Ciekawym
jest czy odniesie taki sam sukces w innych regionach np. w Europie.
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Dysproporcje regionalne w zakresie działalności badawczej i rozwojowej
(B+R) w Polsce w latach 2007-2017 - ujęcie regionalne
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie dysproporcji w ujęciu regionalnym (na poziomie województw) w Polsce pod
względem wielkości sektora oraz nakładów związanych z sektorem prowadzącym działalność badawczą oraz
rozwojową. Dodatkowo przedstawiono dynamikę zmian wybranych wskaźników związanych z tempem
rozwojowym tego sektora gospodarki. Zakres czasowy, którym zostały objęte badania, to okres od 2007 do 2017
roku. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano następujące metody badawcze analiza literatury,
statystyczna (średnioroczne tempo zmian) oraz przestrzenna (kartogram, metoda bonitacji punktowej).
Podstawowym wnioskiem, który wynika z wykonanych badań jest potwierdzenie następującej zależności, że im
słabiej rozwinięty regionem pod względem społeczno-gospodarczym tym dynamika zmian związana z sektorem
badawczo-rozwojowym jest większa.
Słowa kluczowe: działalność badawcza i rozwojowa, B+R, dysproporcje regionalne, nakłady wewnętrzne na
B+R.

Regional disparities in the field of research and development (R & D) in
Poland in 2007-2017 - regional approach
Summary
The aim of the article is to present regional disparities (at voivodship level) in Poland in terms of size and
expenditure related to the sector conducting research and development activities. Additionally, the dynamics of
changes in selected indicators related to the development pace of this sector of the economy is presented. The
time period covered by the study is the period from 2007 to 2017. The following research methods were used to
achieve the assumed goal: literature analysis, statistical (average annual rate of change) and spatial (cartogram,
point bonitation method). The basic conclusion, which a result from the conducted research is the confirmation
of the following relationship, that the less developed region in terms of socio-economic, the dynamics of changes
associated with the research and development sector is greater.
Keywords: research and development, R & D, regional disparities, internal R & D expenditure.

1. Wstęp
Działalność

badawcza

i

rozwojowa

ściśle

jest

związana

z

zagadnieniem

innowacyjności, które swoją podstawę znajdują przede wszystkim w badaniach Schumpetera.
Łączył on innowacje z procesem twórczej destrukcji w myśl, której istniejące struktury
gospodarcze ulegają zniszczeniu i są one zastępowane przez lepsze i doskonalsze (Grynia,
2016).

Działalność

innowacyjna

polega

na

ulepszaniu

produktów

oraz

usług,

wykorzystywaniu różnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, ale także na
przewidywaniu przyszłych potrzeb klientów (Ostraszewska, Tylec, 2016). Wśród wielu
wskaźników mierzących innowacyjność jednym z najpopularniejszych są te związane
z sektorem prowadzącym działalność badawczą i rozwojową (często określanym jako sektor
B+R). Według GUS „działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) są to
279

systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym
wiedzy o człowieku, kulturze społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań
dla tej wiedzy” (GUS 2018).
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania nakładów na działalność badawczą
i rozwojową, a także oraz analiza dynamiki zmian wybranych wskaźników związanych z tym
obszarem działalności gospodarki w ujęciu regionalnym (wojewódzkim) w Polsce w latach
2007-2017. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej (UE) rozwój innowacji stał się
dynamiczniejszy. Zarówno Strategia Lizbońska realizowana w latach 2000-2010, jak również
dokument stanowiący jej kontynuację, czyli Strategia Europa 2020 zawierające zapisy
i wytyczne, które wprost odwołują się do zwiększania roli B+R w rozwoju gospodarczym
(Ostraszewska, Tylec, 2016). Do realizacji założonego celu zostaną wykorzystane następujące
metody badawcze: analiza literatury, statystyczna (średnioroczne tempo zmian) oraz
przestrzenna (kartogram, metoda bonitacji punktowej).
2. Materiały i metody
Analizie zostały poddane dane statystyczne dotyczące działalności badawczej
i rozwojowej w Polsce w ujęciu regionalnym. Zakres czasowy obejmował lata od 2007 do
2017 roku, z wyjątkiem danych dotyczących nakładów na działalność badawczą i rozwojową
w sektorze rządowym oraz relacji nakładów na działalność badawczą i rozwojową w stosunku
do PKB, co wynikało z braku ich dostępności w oficjalnych statystykach publikowanych
przez GUS. Badaniem zostały objęte dane dla wszystkich województw oraz Polski. Dobór
zakresu czasowego jest związany z następującymi czynnikami: w 2007 r. rozpoczęła się
kolejna perspektywa finansowa UE oraz swój początek miał kryzys finansowy, który został
zapoczątkowany na amerykańskim rynku nieruchomości. W 2014 r. zaczęła obowiązywać
druga, po wstąpieniu do UE dla Polski, perspektywa finansowa. W artykule istotną rolę
odgrywają dane związane z nakładami wewnętrznymi na działalności badawczą i rozwojową,
które według GUS definiowane są, jako „nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na
prace B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia
środków. Obejmują zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe
związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji tych środków. Nakłady
wewnętrzne na działalność B+R badane są według kategorii kosztów oraz według źródeł
finansowania, czyli źródeł pochodzenia środków przeznaczanych na tę działalność przez
jednostki ją wykonujące” (GUS 2018).
W celu przedstawienia dynamiki zmian dla wykorzystano średnioroczne tempo zmian
(dalej ŚTZ), które określa wielkość lub spadek badanego zjawiska w okresie analizowanym
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w stosunku do wielkości tego zjawiska z okresu podstawowego (Piekut, Pacian, 2013).
Średnioroczne tempo zmian jest obliczane według równania (1) i utożsamiana jest z średnią
geometryczną z indeksów łańcuchowych.

𝚤̅ =

𝑖

/

=

𝑦
𝑦

Gdzie:

(1)

𝚤̅ – średnia geometryczna z indeksów łańcuchowych
𝑖

/

- indeks łańcuchowy dynamiki

𝑦 – poziom zjawiska w okresie bazowym
𝑦 – poziom zjawiska w danym okresie
Dzięki obliczeniu średniorocznego tempa zmian możliwe było na podstawie wybranych
zmiennych dokonanie rangowania województw metodą bonitacji punktowej. Metoda ta jest
jedną z prostszych i bardzo użytecznych narzędzi pozwalających na odpowiednie ocenienie
obiektów pod względem zróżnicowania kilku cech. Metoda bonitacji punktowej polega na
przypisaniu danym cechom określonej liczby punktów, w artykule wartość najmniejsza rangi
(czyli 1) oznacza najlepsze natężenie badanej zmiennej (pod względem średniorocznego
tempa zmian) natomiast wartość największa (16) oznacza najgorsze natężenie (ZiernickaWojtaszek, Zawora, 2011). Na koniec autor dokonuje zestawienia otrzymanych rang dla
województw w ramach poszczególnych cech i wyciąga średnią arytmetyczną, co pozwala na
zbudowanie rankingu województw pod względem zmiany wszystkich cech związanych
z działalnością badawczą i rozwojową wypada najlepiej.
3. Wyniki
W artykule dane statystyczne dotyczące stanu sektora związanego z działalności
badawczą i rozwojową przedstawiono w formie tabelarycznej oraz za pomocą wykresów.
Uzupełnieniem prezentacji wybranych danych jest kartogram, który w dopełniający sposób
przedstawia dysproporcje regionalne w natężeniu danego zjawiska. Pierwszym elementem,
który został poddany analizie, była liczba podmiotów prowadzących działalność badawczą
i rozwojową w podziale na województwa (tabela 1.). Najwięcej takich podmiotów znajdowało
się w województwie mazowieckim, gdzie w ujęciu bezwzględnym na koniec 2017 r.
funkcjonowało ich prawie 1300, przy średniorocznym tempie wzrostu, od 2007 r.,
wynoszącym niecałe 15%. Najszybciej przyrastała, liczba podmiotów prowadzących
działalność badawczą i rozwojową, w województwie zachodniopomorskim – 20,6%,
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w pierwszej trójce ponadto uplasowały się również województwa warmińsko-mazurskie oraz
kujawsko-pomorskie. Ogólny przyrost liczby podmiotów w całej Polsce rok do roku
w analizowanym okresie wyniósł 16,1%.
Tabela 5. Liczba podmiotów prowadzących działalność badawczą i rozwojową w Polsce w latach 2007-2017
w ujęciu regionalnym (Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych GUS)
Ranga

Region/kraj

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ŚTZ

1

zachodniopomorskie

16

20

25

44

53

59

60

74

88

101

104

20,6%

2

warmińsko-mazurskie

18

23

22

34

42

56

60

64

87

98

106

19,4%

3

kujawsko-pomorskie

43

43

54

76

88

122

131

137

190

230

252

19,3%

4

opolskie

21

16

19

25

45

59

69

77

101

102

115

18,5%

5

podkarpackie

56

49

53

67

83

111

137

158

314

346

305

18,5%

6

świętokrzyskie

18

18

23

33

35

50

47

56

107

100

97

18,3%

7

pomorskie

58

58

64

102

128

157

183

196

249

283

286

17,3%

8

małopolskie

102

94

112

162

208

250

274

308

397

464

502

17,3%

9

lubelskie

42

39

44

67

87

97

105

121

167

207

202

17,0%

10

podlaskie

26

26

24

36

41

46

62

64

84

114

120

16,5%

11

lubuskie

18

19

17

23

31

37

52

47

69

71

81

16,2%

12

wielkopolskie

105

112

120

168

203

268

304

356

437

418

454

15,8%

13

śląskie

135

130

171

234

286

335

388

431

493

528

568

15,5%

14

mazowieckie

317

335

352

439

552

693

789

895

15

dolnośląskie

90

99

111

146

207

237

268

292

304

328

358

14,8%

16

łódzkie

79

76

87

111

131

156

193

198

237

281

278

13,4%

N/D

Polska

1 103 1 200 1 274 14,9%

1 144 1 157 1 298 1 767 2 220 2 733 3 122 3 474 4 427 4 871 5 102 16,1%

Kolejnym elementem analizy była wielkość nakładów ponoszonych na działalność badawczą
i rozwojową (tabela 2.). Pod względem średniorocznego tempa zmian, ponownie najlepsze,
okazało się województwo mazowieckie, w którym łączne nakłady poniesione przez podmioty
na działalność badawczą i rozwojową w 2017 r. wyniosły prawie 8,0 mln PLN, co jest ponad
dwukrotnie większym osiągniętym wynikiem niż drugie pod tym względem województwo
małopolskie (2,9 mld PLN). Biorąc pod uwagę średnioroczne tempo wzrostu, najszybciej
nakłady rosły w województwie lubuskim, opolskim oraz podkarpackim, natomiast najwolniej
w województwach śląskim, łódzkim i wielkopolskim (wszędzie poniżej 10,5%). Przyrost
nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową w Polsce wyniósł 11,9% rok
do roku.
Tabela 6. Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w ujęciu regionalnym w Polsce w latach
2007-2017 (w mln PLN) (Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych GUS)
Rang
a
1

Region/kraj

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

lubuskie

25,9

28,2

29,0

45,5

56,0

70,0

94,7

68,1

89,4

83,8

164,2

ŚTZ
(%)
20,3%

36,3

40,4

68,4

2

opolskie

3

podkarpackie

38,5

84,2

66,1

79,3

122,3

121,2

138,0

186,9

17,8%

156,4 177,4 189,0 508,3

542,2

634,4

793,7

931,0

908,9

762,9

790,5

17,6%

4

podlaskie

55,4

74,7

66,3

103,9

139,5

139,0

204,7

233,4

300,7

177,6

261,5

16,8%

5

świętokrzyskie

35,6

92,2

146,7 167,9

143,0

121,5

140,3

140,5

261,0

134,2

143,6

15,0%
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Rang
a

Region/kraj

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ŚTZ
(%)

6

kujawskopomorskie

109,5 129,4 346,8 204,2

187,3

304,4

228,9

255,6

364,4

289,9

437,1

14,8%

7

dolnośląskie

393,5 457,4 581,3 630,0

725,2

971,4

908,8

8

małopolskie

799,8 895,3 922,6

1
091,4

1
210,5

1
660,3

9

pomorskie

340,9 398,2 397,4 488,4

625,3

1
638,1
1
011,1

1
070,1
1
850,3
1
031,7

1
282,0
2
118,6
1
156,1

1
079,5
3
197,0
1
237,7

1
517,8
2
958,0
1
257,0

10

zachodniopom
orskie

111,0 125,2 117,8 173,8

196,5

224,5

184,6

179,9

222,5

188,7

329,0

11,5%

11

mazowieckie

2
3
3
4
742,3 322,1 498,1 248,7

4
675,6

4
886,3

5
688,8

6
487,2

6
946,1

6
878,4

7
965,9

11,3%

96,6

2007

2008

2009

933,7

14,5%
14,0%
13,9%

115,5 173,8

201,1

212,1

161,5

126,1

154,3

165,4

264,7

10,6%

13

warmińskomazurskie
lubelskie

246,1 239,9 295,9 362,2

śląskie

587,1 609,2 956,5 848,8

15

łódzkie

372,8 424,7 492,9 553,2

402,1
1
268,9
677,0

16

wielkopolskie

563,7 611,5 845,9 777,8

910,1

N/D

Polska

6
7
9
10
673,0 706,2 070,0 416,2

11
686,7

652,2
1
298,5
762,8
1
360,5
14
352,9

690,7
1
218,1
703,7
1
059,3
16
168,2

733,7
1
352,2
734,6
1
315,1
18
060,7

624,9
1
204,6
699,4
1
081,2
17
943,0

668,8
1
530,5
858,7
1
244,2
20
578,5

10,5%

14

378,0
1
033,7
578,5

12

80,5

996,5
14
423,8

10,1%
8,7%
8,2%
11,9%

Istotnym wskaźnikiem prezentującym stan sektora związanego z działalnością
badawczą i rozwojową jest wielkość nakładów wewnętrznych na działalność badawczą
i rozwojową w przeliczeniu na mieszkańca (tabela 3.). Najwyższą wartością tego wskaźnika
wyróżniało się przez cały analizowany okres województwo mazowieckie, gdzie w 2017 r.
wyniosła ona prawie 1500 PLN, natomiast średnioroczny przyrost wyniósł 10,87%. Pod
względem tempa przyrostu najlepiej wypadły województwa lubuskie, opolskie oraz
podkarpackie (od 20,19% do 18,34%) natomiast najsłabiej województwa łódzkie, śląskie oraz
wielkopolskie. W całej Polsce przyrost rok do roku nakładów wewnętrznych na działalność
badawczą i rozwojową per capita wyniósł 11,83%.
Tabela 7. Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową per capita w ujęciu regionalnym w Polsce
w latach 2007-2017 (w PLN) (Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych GUS)
Rang
a

Region/kraj

1

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

lubuskie

25,7

28,0

28,7

44,4

54,8

68,4

92,6

66,7

87,7

82,4

161,6

2

opolskie

35,0

39,1

66,3

37,8

82,9

65,3

78,7

122,0

121,3

138,7

188,6

3

podkarpackie

74,6

84,6

90,0

238,
9

437,4

427,2

358,7

371,5

podlaskie

46,5

62,7

55,6

86,2

298,
0
115,
8

372,9

4

171,1

195,6

252,6

149,5

220,6

5

świętokrzyskie

27,9

72,4

130,
6

110,4

111,0

207,1

106,9

114,9

6

kujawskopomorskie

53,0

62,6

97,3

89,3

109,3

122,3

174,6

139,1

209,9

7

dolnośląskie

371,8

522,9

494,6

550,0

628,5

946,9

873,6

pomorskie

248,
7
362,
3
274,
4

441,2

9

216,
0
327,
7
215,
1

367,9

małopolskie

159,
0
272,
8
179,
8

312,2

8

136,
7
243,
9
154,
2

115,
4
167,
6
202,
1
280,
2
178,
6

254,
8
116,
1
111,
7

407,3

448,8

501,6

535,5

541,9

95,3
145,
1
333,
2
488,
9
442,
2

ŚTZ
20,19
%
18,34
%
17,41
%
16,85
%
15,21
%
14,76
%
14,36
%
13,61
%
13,39
%

283

Rang
a

Region/kraj

10

zachodniopomorski
e

11

mazowieckie

12

lubelskie

13

warmińskomazurskie

14

śląskie

15

łódzkie

16

wielkopolskie

N/D

POLSKA

2007 2008 2009 2010 2011 2012
65,5

74,0

69,6

528,
5
113,
6

639,
5
110,
9

670,
9
137,
0

67,6

56,5

80,9

126,
1
145,
9
166,
5
175,
1

131,
0
166,
4
180,
3
202,
2

206,
0
193,
6
248,
5
237,
7

100,
8
808,
3
166,
0
119,
5
183,
0
217,
2
226,
0
270,
4

114,
1
886,
5
173,
8
138,
4
223,
3
228,
0
263,
8
303,
3

130,
4
923,
1
300,
8
146,
1
281,
0
301,
7
393,
3
372,
5

2013

2014

2015

2016

2017

ŚTZ

107,3

104,7

129,8

110,4

192,8

1
071,9

1
218,4

1
300,6

1
284,0

1
482,7

186,1

321,0

342,4

292,6

314,1

111,5

87,3

107,0

115,0

184,5

275,5

265,2

295,4

263,9

336,2

268,9

280,5

294,0

281,1

346,3

9,03%

287,7

305,3

378,6

310,9

357,0

7,93%

374,6

420,1

469,7

466,9

535,6

11,83
%

11,40
%
10,87
%
10,71
%
10,56
%
10,30
%

Uzupełnieniem analizy zróżnicowania regionalnego wiel
wielkość
kość nakładów wewnętrznych
na działalność badawczą i rozwojową w przeliczeniu na mieszkańca są kartodiagramy
pokazujące wielkości dla lat 2007 oraz 2017. Jednoznacznie z nich wynika, że województwo
mazowieckie jest liderem w tym zakresie (rysunek 1. oraz rrysunek 2.).

Rys. 1.. Przestrzenne zróżnicowanie nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową per capita
w ujęciu regionalnym w Polsce w 2007 r. (w mln PLN) (Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych
GUS)
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Rys. 2.. Przestrzenne zróżnicowanie nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową per capita
w ujęciu regionalnym w Polsce w 2017 r. (w mln PLN) (Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych
GUS)

Ostatnim elementem,
entem, który został poddany analizie była relacja nakładów
wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową do wartości Produktu Krajowego Brutto
(PKB) (tabela 4. oraz rysunek 3.). Wartości, które są uzyskiwane w danych województwach
wahały się od 0,31% (dla
la świętokrzyskiego) do 2,61% (dla małopolskiego). Najszybciej
relacja ta zmieniała się w województwie podkarpackim (11,3% rok do roku), a najwolniej
w województwie zachodniopomorskim. W Polsce przyrost relacji nakładów wewnętrznych na
działalność badawcząą i rozwojową do wartości PKB wyniósł 5,5%.
Tabela 8.. Relacja nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową w stosunku do PKB w ujęciu
regionalnym w Polsce w latach 2007
2007-2017 (w %) (Źródło: opracowanie własne na podstawie
podstaw bazy danych GUS)
Ranga

Region/kraj

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

podkarpackie

0,36

0,37

0,37

0,92

0,89

0,90

1,01

1,22

1,38

1,29

1,05

11,3%

2

świętokrzyskie

0,12

0,27

0,42

0,45

0,35

0,36

0,30

0,35

0,34

0,61

0,31

10,0%

3

opolskie

0,14

0,14

0,23

0,12

0,23

0,25

0,19

0,23

0,34

0,32

0,36

9,9%

4

małopolskie

0,92

0,95

0,93

1,00

1,25

1,01

1,31

1,30

1,38

1,49

2,16

8,9%

5

pomorskie

0,51

0,57

0,52

0,60

0,83

0,71

1,07

0,98

1,05

1,12

1,14

8,4%

6

lubuskie

0,09

0,10

0,10

0,14

0,17

0,16

0,20

0,26

0,18

0,22

0,20

8,3%

7

podlaskie

0,20

0,26

0,21

0,32

0,41

0,39

0,38

0,55

0,60

0,76

0,44

8,2%

8

kujawsko-pomorskie

0,20

0,22

0,56

0,31

0,34

0,27

0,42

0,31

0,34

0,46

0,35

5,8%

9

dolnośląskie

0,41

0,44

0,53

0,51

0,61

0,54

0,69

0,65

0,74

0,85

0,69

5,3%

10

lubelskie

0,54

0,48

0,58

0,64

0,75

0,62

1,01

0,61

1,03

1,07

0,88

5,0%

11

mazowieckie

1,07

1,21

1,19

1,36

1,42

1,39

1,37

1,55

1,70

1,74

1,66

4,5%

12

śląskie

0,38

0,36

0,55

0,46

0,52

0,52

0,63

0,62

0,57

0,61

0,53

3,4%

13

łódzkie

0,51

0,54

0,60

0,63

0,63

0,61

0,77

0,67

0,67

0,67

0,62

2,0%

14

warmińsko-mazurskie

0,29

0,23

0,31

0,44

0,35

0,48

0,48

0,36

0,27

0,32

0,33

1,3%

15

wielkopolskie

0,52

0,52

0,66

0,58

0,64

0,62

0,88

0,62

0,64

0,75

0,59

1,3%

16

zachodniopomorskie

0,24

0,24

0,22

0,31

0,29

0,34

0,37

0,30

0,28

0,33

0,27

1,2%

N/D

Polska

0,57

0,60

0,67

0,72

0,80

0,75

0,88

0,87

0,94

1,00

0,97

5,5%

ŚTZ
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2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2007

2016

Rys. 3. Relacja nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową w stosunku do PKB w ujęciu
regionalnym w Polsce w latach 2007 oraz 2017 (Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych GUS)

Zróżnicowanie regionalne pod względem działalności badawczej i rozwojowej ma
swoje powiązania z rozwojem społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów,
szczególna jest w takim przypadku rola państwa oraz władz regionalnych w zmniejszeniu
tych dysproporcji.
4. Wnioski i podsumowanie
Postawiony w pacy cel został zrealizowany – dokonano tego poprzez przedstawienie
zróżnicowania nakładów na działalność badawczą i rozwojową, a także analizy dynamiki
zmian wybranych wskaźników związanych z tym obszarem działalności gospodarki, w ujęciu
regionalnym (wojewódzkim) w Polsce w latach 2007-2017.
Wnioski, które można wysunąć w na podstawie dokonanych badań są następujące


w zakresie liczby podmiotów, wartości ponoszonych nakładów oraz w przeliczeniu na
jednego

mieszkańca uwzględniając

wartości

bezwzględne

najlepiej

wypada

województwo mazowieckie, poza nim również województwa śląskie, małopolskie
oraz wielkopolskie. Takie zróżnicowanie potwierdza ogólną zależność, że im lepiej
rozwinięty gospodarczo region tym wyższe wartości wskaźników związane
z działalnością badawczą i rozwojową,


dokonując klasyfikacji regionów (województw) pod względem średniorocznego tempa
zmian, można stwierdzić, że najszybciej wartości przyrastają w województwach
opolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim, natomiast najwolniej w wielkopolskim,
łódzkim oraz śląskim. Taki wniosek można uzyskać na podstawie rangowania
województw pod względem wybranych wskaźników związanych z działalnością
badawczą i rozwojową (tabela 5.),
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weryfikując prawidłowości związane z dysproporcjami regionalnymi oraz tempem
zmian wybranych wskaźników można zauważyć, że w województwach gdzie
występowała niska baza (regiony najbiedniejsze) w zakresie funkcjonowania
i finansowania działalności badawczej i rozwojowej nastąpił najszybszy przyrost
i rozwój w tym zakresie, co jest niewątpliwie związane z realizację strategii
proponowanych przez Unię Europejską.

Tabela 9.Klasyfikacja regionów (województw) wg średniorocznego tempa zmian wybranych wskaźników
związanych z działalnością badawczą i rozwojową (Źródło: opracowanie własne)
Miejsce

Region/kryterium

1

2

3

4

Średnia

1

opolskie

4

2

2

3

2,75

2

podkarpackie

5

3

3

1

3,00

3

świętokrzyskie

6

5

5

2

4,50

4

lubuskie

11

1

1

6

4,75

5

kujawsko-pomorskie

3

6

6

8

5,75

6

podlaskie

10

4

4

7

6,25

7

małopolskie

8

8

8

4

7,00

8

pomorskie

7

9

9

5

7,50

9

zachodniopomorskie

1

10

10

16

9,25

10

dolnośląskie

15

7

7

9

9,50

11

warmińsko-mazurskie

2

12

13

14

10,25

12

lubelskie

9

13

12

10

11,00

13

mazowieckie

14

11

11

11

11,75

14

śląskie

13

14

14

12

13,25

15

łódzkie

16

15

15

13

14,75

16

wielkopolskie

12

16

16

15

14,75

Badania związane z działalnością badawczą i rozwojową są niezwykle dynamiczne,
a jednocześnie bardzo potrzebne do zrozumienia prawidłowości w rozwoju gospodarczym.
Unia Europejska w swoich działaniach związanych z niwelowanie różnic rozwojowych
kładzie duży nacisk, aby unowocześniać i rozwijać działalność badawczą i rozwojową, co jest
niewątpliwie związane z ponoszeniem znacznych nakładów finansowych.
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Sztuka zarządzania samorządem lub proste idea do trudnych decyzji
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Streszczenie
Przedstawiono teoretyczne i metodologiczne podstawy zarządzani arozwojem osobistym. Uwzględniono
podstawowe teorie zarządzania, ich wpływ na rozwój jednostki i możliwość wpływania na samorealizację
i samorozwój. Proponuje się rozważyć mechanizmy kontroli rozwoju. Zrealizował w praktyce wykorzystanie
samodzielnego zarządzania. Ustalono czynniki wpływające na efekt linii społecznej. Zaproponowano definicję
stopnia atrakcyjności w procesie wykonania. Zalecenia dotyczące stworzenia mechanizmu ideologicznego do
rozwiązania problemu przez pryzmat samozarządzania opracowywane są w oparciu o badania różnych technik,
w szczególności prawa Parkinsona, Kaizen, teorii zwlekania. Na podstawie przeprowadzonych badań
zidentyfikowano siedem głównych teorii samozarządzania, istotnych z punktu widzenia współczesnych
warunków: drogi od strefy komfortu do strefy napięcia; wybór właściwego celu; suma małych zwycięstw
= wielkie zwycięstwo; zasada 1 minuty; wpływ linii społecznej; prawo Parkinson; Im więcej pracujesz, tym
bardziej się wyrównujesz.
Słowakluczowe: lenistwo, zarządzanie, potencjał, samorozwój

Art of self-development management or simple ideas for difficult decisions
Summary
Theoretical and methodological bases of self-development management are presented. The basic theories of
management, their influence on the development of the individual and the possibility of influencing selfrealization and self-development are considered. It is proposed to consider self-development control
mechanisms. Realized in practice the use of self-management. The factors influencing the effect of the social
laziness are established. The definition of the degree of attraction in the process of performance is proposed.
Recommendations for the creation of an ideological mechanism for solving a problem through the prism of selfmanagement are developed based on the study of various techniques, in particular, the Parkinson's law, Kaizen,
the theory of procrastination. On the basis of the research carried out, seven main theories of self-management
are identified which are relevant for modern conditions: the path from the comfort zone to the zone of tension;
choosing the right goal; the sum of small victories = great victory;the principle of 1 minute;the effect of the
social laziness;the law of Parkinson;the more you work, the more lazy.
Keywords: laziness, management, potential, self-development

1. Introduction
The task is difficult if it is complicated, or simple, if you perform it simply. Simple
ideas for challenging decisions are the art of self-development management. Today, the
concept of self-development becomes relevant to all spheres of life, that is, those knowledge
that can immediately be applied in practice on the principle of «learned-tried-received the
result». Today, scientists, business trainers, analysts, experts in personal development, selfactualization, and other people interested in realizing the potential of a person accumulate
knowledge, transform it into skills and implement it to achieve great results. Read more, think
and react more quickly, constantly be in physical and mental form, be in the trend and do not
feed the rear – all that requires modern realities. The work of «Art of self-development
management or simple ideas for difficult decisions» focuses on existing, current and most
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popular lazinesstheories; methods and mechanisms of combating laziness and selfdevelopment, obtaining practical knowledge of the achievement of such a state of person,
when the potential is opened up and there is a constant movement, the use of internal forces
and reserves is ensured.
2. Material and methods
In the course of our research, we consider several basic theories of self-development
management. On their basis, the names of theories for modern self-development conditions
were defined, namely:
- the path from the comfort zone to the zone of tension;
- choosing the right goal;
- the sum of small victories = great victory;
- the principle of 1 minute;
- the effect of the social laziness;
- the law of Parkinson;
- the more you work, the more lazy.
Materials of work are based on scientific research by prominent scientists (Erickson
1996, Maslow 1997, Titarenko 2003, Tshepileva 2014). In the process of research, the best
achievements of science were used to form their own vision of the problem.
The following methods have been used in the research: abstract-logical (revealing the
relationship between theoretical generalizations and the formation of conclusions),
monographic (the study of basic theories of self-development), grouping (in the study of the
influence of factors of self-development on personality).
3. Results
The first theory of self-management, we called: «The path from the comfort zone to the
zone of tension». Under this theory, lazinessis a shortcut, lack of energy (emotional, physical,
intellectual), lack of control of oneself. Slothful people do not succeed and develop. Lack of
laziness is a life-affair, «said-made».
Each person has 3 types of brain:
- instinctive (physiology, metabolism, immune system - management of physiological
processes in the body) - body instincts, human programming. If a person moves little instinctive brain goes into degradation mode;
- emotional brain (to avoid discomfort, to find comfort, the goal is to get the simplest
pleasures from life, avoid stress);
- rational brain (desire to develop).
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Fighting laziness:
- a gradual transition from the comfort zone to the voltage zone (with this mode of
adaptation, when all the systems of the organism develop).
- make a motto for you;
- it is necessary to break up the big tasks on small parts (in the planning system
«minimum - 100% - maximum», when the minimum is a zone of comfort, and the maximum
is a voltage zone).
The next theory is «Choosing the right goal». According to this theory, laziness is the
lack of energy for any action. If there is no energy - then there is no motivation to carry out an
action.
The main reason for laziness is the reluctance of the body to emit energy (the law of
energy conservation). Therefore, laziness is a reaction of the body with a reluctance to share
energy.
The causes of laziness:
- the devastation of energy into dozens of petty things that only seem to be significant;
- illness, lack of full sleep, lack of movement (or minimal movement);
- the fear of leaving the comfort zone and changing the usual way of life (when there is
a fear of uncertainty or vice versa, popularity and success, or negative experience of the past);
If the reason for laziness is not on this list, then this means that choosing a goal for
which it is lazy is incorrect. Such an objective will not bring benefits and force will be wasted.
The subconscious already knows the outcome of this goal, so the brain does not want to waste
energy.
Fighting laziness:
- the main rule: not your goal is taking energy. Your - gives you energy from excess;
- techniques of fight against laziness do not work. Fighting from laziness is an error,
you need to listen to the lazy and understand its causes;
- after classifying the causes of the lawn, you need to figure out which goals to reject,
and which ones to allocate more time.
The next theory is called «Sum of small victories = great victory». Procrastination is
a tendency to continually postpone things for later, at the very moment when it is too late to
do them. This way the work will be done poorly or will not be done at all.
Usually there are no special problems with procrastination in people who can make
a cut for themselves, unequivocally divide affairs in a timely manner and those whose
execution can be delayed. Lucy McDonald, referring to both Dwight Eisenhower's idea and
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Stephen Kovy, author of the Franklin Time Management (Franklin Time Management) and
the book Seven Skills for Highly Effective People, proposes to divide all cases by two
criteria: importance and urgency.
Noah Milgram identified five types of procrastination:
- daily, domestic: postponement of home affairs, which must be performed regularly;
- procrastination of decision-making, of different levels from important to unimportant;
- neurotic, blocking of vital decisions: choice of profession, companion of life, partner;
- academic: postponement of the execution of educational tasks, preparation of
coursework, examinations, etc.;
- compulsive: a combination of postponing any cases with deferral of decision making.
All five types of procrastination, to facilitate the search and the choice of appropriate
means to combat procrastination, can be united into two main:
- postponing tasks;
- postponement of decision-making.
Strangely enough, effective resistance to procrastination will help to know the basic
rules of time management. The fact is that, in addition to the above-mentioned causes of
procrastination, a person will focus on the inability to manage his own time, to correctly
prioritize and to determine personal motivation. Therefore, a person begins to feel depressed,
lack of strength to work and doubts about the feasibility of its implementation.
According to the theory, there are only four categories of cases that are time-consuming:
- Important and Not Urgent. It is these cases that have the greatest impact on human life
in general, while procrastination, in the first place, touches on them. This includes all those
for which the person lives, his most promising goals and objectives, that gives meaning to
life. Therefore, it is necessary to realize the presence of this category of cases and to
remember about them as the things that determine the direction of movement. At the daily
level it looks like this: everything that meets the goals and values of life is the one from which
the person should start his day: getting up from bed, reminding himself that he has a life
project.
When performing important and urgent cases from category 2, it should be remembered
that all this is done for the sake of «important and urgent» life goals, and to realize who I am:
I work because I want a healthy family, I attend English classes, therefore I want to open the
door to Europe, tearing the diseased tooth, because my health is important to me. That is, it's
your everyday filter for any business.
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In this category you need to take into account the time to rest and allow yourself to
afford it. Without health and strength, the following categories will not be needed;
- Important and Urgent. This includes all really urgent cases: emergency situation,
illness, extreme term, family crisis, life threatening. As a rule, there is no particular difficulty
with their implementation;
- Not Important and Urgent. All are supposedly urgent, but, in fact, without affecting the
lives of trivia. Neighbors have been invited, daily lunch conversations, daily house cleaning.
The insignificance of these cases does not mean that they can not be done at all, but people
should be aware that they are not very significant and that their refusal in favor of cases 1 and
2 should be, if necessary;
- Not Important and Not Urgent. This is a trivial many - a category of daily affairs that
make a very small contribution to the quality of life, or do not do it at all, but take time. This
is a time when people do not know which direction it is best to move: answers to all calls,
talking with relatives during working hours, business and personal spam, internet blogs,
playing cards, holidays until late at night.
Fighting laziness:
- you need to find a good motivation;
- you need to leave the comfort zone;
- you must constantly remember the small victories over laziness and what benefit they
brought;
- you need to draw a line between the four categories of cases.
The next theory we called the «Principle of 1 minute». It is based on the Kaizen
Methodology. Kaizen was born in Japan. The word is an integral part and includes the other
two – «Kai» («change») and «Zen» («wisdom»). The author of this management concept is
Masaaki Imai. He believes that Kaizen is a true philosophy that can be equally successfully
applied both in business and in personal life.
She has the so-called principle of 1 minute. The essence of this technique is that the
person is engaged in a certain business exactly 1 minute, but day by day and at the same time.
1 minute of time is quite small, which means that any person can easily accomplish this. Lin
will not stand on your way. The same actions that you did not want to do within half an hour,
coming up with excuse or excuse, you can easily accomplish in a minute.
Fighting laziness:
- to do a certain thing exactly 1 minute, but day to day and at the same time;
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- inspired by the feeling of success, gradually increase the minute lessons on the fiveminute and so on.
The next theory is the «The effect of social laziness».The effect of social laziness
manifests itself in reducing the individual efforts of employees in the process of joint activity.
Social laziness means that team members do not spend as much effort on the job as they could
but try to shift work to the shoulders of others. Opened by French scientist Max Ringelmann
(Max Ringelmann). When studying team competitions for pulling a rope and lifting heavy
items, Ringelman found that the collective effort of the group is less than half the amount of
individual effort that its members spend when working alone. If the productivity of one
person is taken at 100%, then the two together will raise the weight, which on average will be
only 93% of the total weight, raised two separately. The collective effort of a group of three
people is roughly equal to 85%, and eight people - less than 50% of the sum of their
individual efforts.
The reasons for social laziness are:
- dispersal of responsibility in the process of working together;
- reindividualization, a feeling of loss of personality identity, accompanied by
a reduction of responsibility for observance of social norms;
- anonymity of the contribution of each participant in the joint work.
The factors influencing the effect of the social laziness are established:
- group size. The larger the group size, the higher the social laziness.
- the probability of assessing the personality of the employee and his activities by other
people. Dissolution in the crowd and anonymity reduce fear of evaluation, increasing social
laziness;
- individual responsibility for the results of your work. The higher the responsibility, the
lower the social laziness;
- group cohesiveness and friendly relations between participants. The effect of
Ringelman is less if friends are working together, not people alien to each other;
- cross-cultural differences. Members of collectivist cultures exhibit less social laziness
than members of individualistic cultures oriented towards personal accomplishments;
- gender differences - women are less likely to show social laziness than men.
Fighting laziness:
- personal involvement of group members in solving the problem;
- special value and importance of the task faced by the group;
- individual responsibility of a member of a group for their own results;
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- the personal contribution of everyone in the general case will become public domain.
The next theory is called «The Law of Parkinson». The Law of Parkinson is an
empirical law formulated by historian Sirle Northcote Parkinson in his satirical article,
published in the British magazine The Economist in 1955 and later published along with his
other articles in the book The Law of Parkinson. This law states that «The work fills the time
released on it».
So, according to Parkinson, if a grandmother can write a niece's letter all day, she will
write it all day. The job will fill all the terms given to her. According to Parkinson, this law
has two driving forces:
- a person wants to multiply subordinates, not rivals;
- People create each other's work.
Parkinson also noted that in politics, the total number of employees in the bureaucracy
grew by 5-7% per year, regardless of any changes in the amount of work required (if any).
Accordingly, laziness is the desire of the brain to simply fill in the time given to work.
Fighting laziness:
- If you disassemble the first law of Parkinson, it turns out that if you give yourself a
week to a task that can be done in two hours, then the task is tailored to your inquiries and
becomes difficult just to fill the week you took it to. Exit: set exactly the time for which tasks
can be performed, and no more;
- if you carefully observe each task, then the person will spend on it exactly as much
time as allocated, and if, for example, tasks have given one minute, it will be simplified so
much that it can be done at that moment.
The latest theory is «The more you work, the more lazy».Laziness is a reluctance to
develop, to do something in a new, creative way. Laziness - this is when you work a lot and
standard. The laziness may be different. For example, when you lie on the couch - get up
lazily when you run a few kilometers - lazy to stop, when you often get sick - lazy to begin to
harden. Laziness is a reluctance to change and a protective mechanism, as well as reluctance
to change the existing state of affairs. A person is adaptive and has a huge source of
adaptation to any environment and changes.
Fighting laziness:
- find sources of tension and fear;
- to understand that what you do can be done more effectively by getting rid of tension
and fear;
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- you need to put a more complex task (for example, if this is a problem in mathematics,
try to solve a problem that nobody has solved before. The rule should be guided: I solved this
task at another time, and therefore the result may be different).
4. Discussion
The results of the research have been worked out in practice with the discussion. In
particular, practical methods have been implemented on the basis of the aforementioned
theory among students, teachers of schools, scientists, and pedagogical workers.
5. Conclusions
The analysis of the sources used made it possible to form a new vision of the art of selfdevelopment. It is determined that for today's conditions, several theories of self-management
control are relevant: The path from the comfort zone to the zone of tension; choosing the right
goal; sum of small victories = great victory; the principle of 1 minute; the effect of the social
laziness; the law of Parkinson; the more you work, the more lazy.
Within the framework of the theory «The path from the comfort zone to the zone of
tension» it is proposed to use the planning system «minimum - 100% maximum», when the
minimum is a zone of comfort, and the maximum is the tensionzone.Within the framework of
the theory of «Choosing the right goal», it is proposed to classify the causes of laziness, to
decide what goals to be discarded and to allocate more time.Within the framework of the
theory of «The sum of small victories = great victory» it is proposed to constantly recall the
small victories over laziness and what benefit they brought, as well as to divide all cases into
4 categories.Within the framework of the theory «The Principle of 1 minute» it is proposed to
do a certain case exactly 1 minute, but day by day and at the same time.Within the framework
of the theory of «The effect of the social laziness» it was proposed to use the personal
involvement of group members in solving the problem; the special value and importance of
the task faced by the group; individual responsibility of a member of the group for their own
results; the personal contribution of everyone to the general business will become public
domain.As part of the theory of Parkinson's Law, it is proposed to set precisely the time for
which tasks can be performed, and no more.In the framework of the theory of «The more you
work, the more lazy» it is suggested to find sources of tension and fear; Understand what you
can do more effectively at the expense of getting rid of tension and fear; to put a more
complex task.
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Streszczenie
W artykule przedstawiona jest myśl prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w konfrontacji z poglądami trzech
wybitnych myślicieli : Tomasza z Akwinu, Immanuela Kanta oraz Nicolo Machiavellego oraz jej ewolucja
w czasie. Studium podzielone jest pod względem czasowym na dwa okresy - w czasie działalności Jarosława
Kaczyńskiego w opozycji do 1989 roku oraz w czasie sprawowania przez niego władzy po 1989 zarówno
w koalicji z LPR i Samoobroną 2006-2007, jak i samodzielnie 2015-2018.
Praca opiera się zarówno na publikacjach naukowych jak i na wystąpieniach byłego premiera oraz innych
tekstach źródłowych.
Słowa kluczowe: Jarosław Kaczyński, filozofia antropologiczna i władzy, historia polityczna.

Man and power in political and philosophical thought Jaroslaw Kaczyński.
Personalism, Kantianism or Machiavelli?
Summary
The article presents the notion and views of PiS president Jarosław Kaczyński and their evolution in time, in
confrontation with the views and ideas of three eminent thinkers: Tomasz Aquinas, Immanuel Kant and Nicolo
Machiavelli. The study is divided in terms of time into two periods - during Jarosław Kaczyński's activity in
opposition, that is up to 1989; and during his post-1989 administration, both in coalition with the LPR and
Samoobrona in 2006-2007, and independently in 2015-2018.
The article is based both on scientific publications and on the former prime minister's speeches and othersource
texts.
Key words: Jarosław Kaczyński, anthropological philosophy and power, political history.

1. Wstęp
Jarosław Kaczyński, zwłaszcza w okresie istnienia Porozumienia Centrum ( PC)
oraz w czasie od powstania Prawa i Sprawiedliwości (PiS) czyli od roku 2001 do chwili
obecnej jest osobą, na której skupiona jest uwaga licznych historyków oraz politologów
(Glajcar i in. 2017). W związku z tym jest on także postacią często obecną w dyskursie
historyczno - filozoficzno - politologicznym. Polityk ten jest człowiekiem budzącym wiele
emocji. Wydaje się jednak, że znaczna część osób wypowiadająca się na temat jego poglądów
czy to pozytywnie, czy negatywnie częstokroć opiera swą ocenę na jego wizerunku
wykreowanym przez media zarówno polskie, jak i zagraniczne.
Wobec stosunkowo małej liczny publikacji naukowych, które przybliżają sylwetkę tego
polityka pod kątem jego myśli antropologicznej, wydaje się celowe, a nawet niezbędne
podjęcie takiej analizy jego poglądów w sposób możliwie obiektywny i naukowy.
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Dodatkowym asumptem do zaprezentowania poglądów filozoficznych w kontekście
sprawowania władzy jest duży wpływ, jaki J. Kaczyński wywierał i nadal wywiera na polską
politykę. U podstaw tych poglądów znajdują się: Personalizm, Kantyzm i Machiawelizm.
Z racji mnogości definicji personalizmu, humanizmu i machiawelizmu należy uściślić
pojmowanie tych pojęć dla potrzeb niniejszej pracy. Personalizm będzie rozpatrywany, jako
„system personalistyczny”, w którym etyka ma współtworzyć i konstytuować osobę (Bartnik
2012). Kantyzm będzie rozumiany przez pryzmat imperatywu kategorycznego wyrażonego
zasadą: „Postępuj tak, jakby zasada twojego postępowania miała się stać siłą twej woli
ogólnym prawem (Kant, 1984). Natomiast Machiawelizm, będzie rozumiany poprzez
maksymę „cel uświęca środki” ( Machiawelli 1999).
2. Realizacja wartości deklarowanych przez Jarosława Kaczyńskiego, jako osoby
niesprawującej władzy
J. Kaczyński jeszcze przed transformacją ustrojową angażował się politycznie
w różnego rodzaju działania opozycyjne, takie jak na przykład protesty na Uniwersytecie
Warszawskim, którego był studentem. Sprzeciwiał się wtedy zdjęciu ze sceny Teatru
Narodowego spektaklu „Dziady”Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka.
Ponadto od 2.IX 1980 roku rozpoczął współpracę z Janem Olszewskim w punkcie
konsultacyjnym Komitetu Obrony Robotników (KOR) (Kaczyński 2016). W latach
osiemdziesiątych polityk współpracował także z Jackiem Kuroniem, Adamem Michnikiem
oraz Antonim Macierewiczem. Wtedy także poznał Lecha Wałęsę.
Już w tym czasie dają się zauważyć przymioty tego polityka zarówno deklarowane, jak
i reprezentowane przez niego w praktyce. Jest to tym ważniejsze, że o ile w późniejszym
okresie J. Kaczyński był osobą aktywną w sensie koncepcyjnym ( realizacji swej myśli
w odniesieniu do całej Polski czy to, jako premier, czy przywódca partii politycznej cieszącej
się najwyższym poparciem społecznym), o tyle w czasie walki opozycyjnej był przede
wszystkim człowiekiem czynu. Widać, więc w działaniach J. Kaczyńskiego przymioty, które
św. Tomasz z Akwinu uznawał za niezbędne do zbawienia. Ten prekursor personalizmu
zaliczał donich: roztropność, umiarkowanie oraz męstwo. Odnosząc powyższe cnoty do
osoby prezesa PiS chodzi o podejmowanie działań opozycyjnych, rozważnie i w sposób
wyważony. Inną wskazaną przez Tomasza cnotą niezbędną do zbawienia jest sprawiedliwość
(wartościowanie w swojej ocenie „sprawiedliwe” poszczególnych czynów według kryteriów
w dużej mierze chrześcijańskich). Mówiąc o J. Kaczyńskim te cnoty należy jeszcze uzupełnić
o augustyńską wiarę i nadzieję. W kontekście miłości, która także konstytuuje myśl
filozoficzną św. Augustyna kwestia jest nieco bardziej złożona, gdyż nie da się obronić
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stwierdzenia o miłości polityka do swoich prześladowców, czy choćby oponentów
politycznych. Należy także zauważyć, że powyżej przedstawione cechy miały w owym czasie
charakter świecki w tym sensie, że nakierowane były na walkę z systemem komunistycznym,
więc nie jest możliwe rozpatrywanie ich na poziomie teologicznym.
Ponadto zarówno na polu deklaratywnym, jak i praktycznym można zauważyć
przywiązanie J. Kaczyńskiego do wolności osobistej, a może raczej osobowej. Jest to, więc
swojego rodzaju myśl humanistyczna, która w późniejszym okresie działalności Prezesa
będzie ewoluować w kierunku humanizmu mounierowskiego.
Rozpoznawalne jest już w tym momencie w percepcji prezesa PiS także Kantowskie
rozróżnienie na człowieka, który poza ciałem- determinantą biologiczną, duszą- determinantą
moralną, nieustannie zadaje sobie słynne 3 pytania konstytuujące myśl Kanta: co mogę
wiedzieć, co powinienem czynić, w czym pokładać nadzieję (Bittner 1997).
W ocenie J. Kaczyńskiego walka między „człowiekiem zmysłowym” a „człowiekiem
moralnym” miałaby się odbywać zwłaszcza na polu walki z komunizmem. Niemniej nie
można uznać tego poglądu, jako swojego rodzaju kategorycznego imperatywu moralnego
determinującego jego postępowanie w sposób całościowy. Będąc zmuszonym do wyboru
pomiędzy chęcią bezproblemowej obrony pracy doktorskiej ( odbyła się ona w XII 1976
roku) a bezwzględną walką z aparatem komunistycznym obecny prezes PiS wybrał to
pierwsze.
W tym okresie myśl Kantowska, autonomizm (Kant 1984) staje się, więc szczególnie
widoczny w postawie J.Kaczyńskiego. Człowiek - jednostka jest w centrum teorii Kanta i to
pod jej kątem konstytuuje się myśl opozycjonisty. Nie można jeszcze wtedy w sposób
wyraźny dostrzec Kantowskiego, heteronomizmu (Kant 1984) propaństwowego. Ta myśl
w praktyce nie miała w tamtym okresie racji bytu, gdyż Polska wtedy była pod wpływem
obcego imperium, przeciwko któremu J. Kaczyński protestował i z którym walczył.
W okresie, o którym mowa, jak zresztą przez cały czas działalności politycznej prezes
PiS byłpraktykującym katolikiem. Należy zaznaczyć, że w tamtym okresie Kościół katolicki
w Polsce stanowił swojego rodzaju przeciwwagę, był quasi drugim ośrodkiem władzy, tym
razem moralnej. Pełnił funkcję, poza tradycyjnie duszpasterską, także integrującą opozycję
antykomunistyczną. W związku z tym nie można z całą pewnością określić przywiązania
J.

Kaczyńskiego

do

Kościoła

katolickiego

w

kontekście

wartości

przez

niego

reprezentowanych. Jest to trudna do rozstrzygnięcia kwestia zwłaszcza w związku z językiem
wypowiedzi i działaniami z czasów sprawowania przez PiS władzy, które stoją
w sprzeczności z wartościami, na które powołuje się J.Kaczyński.
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3. Antropologiczno- humanistyczna praktyka sprawowania władzy przez Jarosława
Kaczyńskiego
• Lata 1989 - 2005
Jednym z najważniejszych zagadnień antropologizmu wydaje się odpowiedź na pytanie,
czym właściwie jest władza, kto ma legitymizację do jej sprawowania i co za tym idzie jak ją
sprawować (czy ważna jest efektywność rządzących kosztem rządzonych czy dobro tych
drugich). Rozpatrując tę kwestię na poziomie werbalnym według J. Kaczyńskiego władza to
przede wszystkim służba społeczeństwu (1.). Jest to pogląd wyrażany expressis verbis przez
cały okres jego politycznej kariery. Stąd też nie wszyscy ludzie mogą ją sprawować.
Dodatkową przesłanką przesądzającą o możności czy niemożności sprawowania władzy jest
w pierwszym rzędzie przeszłość polityczna danej osoby. Opierając się na poglądach
J. Kaczyńskiego można stwierdzić, że dawny komunista nie może uczestniczyć
w sprawowaniu władzy, przynajmniej na wyższych szczeblach. Takie podejście towarzyszy
J. Kaczyńskiemu przez cały czas działalności w opozycji. Już w czasie powstawania PC jeden
z polityków jego formacji wysunął postulat wykluczenia przynajmniej na okres 10 lat
komunistów ze wszystkich ważniejszych stanowisk państwowych (2.). W kwestii
pracowników niższego szczebla obecny prezes PiS nie był już tak pryncypialny. Jako
uzasadnienie podawał brak dostatecznie dużej liczby wysoko wykwalifikowanych kadr, by
móc obsadzić wszystkie stanowiska administracyjne osobami spoza aparatu partyjnego. Tak
jednoznaczne stanowisko etyczno- personalne, poza innymi kwestiami stricte politycznymi
i charakterologicznymi było przyczyną rozejścia się dróg politycznych J. Kaczyńskiego
i Lecha Wałęsy. Ten drugi przedstawił koncepcję umacniania „lewej nogi”( 3.). Polityka ta
stała w jawnej sprzeczności z doktryną prezesa PiS, którego ówczesna partia (PC) opowiadała
się za tzw. doktryną politycznego „przyspieszenia” ( Bartnik i in. 2006 ). Można tu więc
mówić o swojego rodzaju reglamentowanej demokracji, choć oczywiście takie stanowisko
może być w wysokim stopniu usprawiedliwione. Według J. Kaczyńskiego nie można
pozwolić na sprawowanie władzy przez dotychczasową nomenklaturę partyjną, gdyż nie
dawałoby to pewności jej sprawnego działania w III RP.
• Rząd PiS - Samoobrona RP - LPR
Podejście Jarosława Kaczyńskiego do sprawowania władzy zaczęło z czasem
ewoluować. Decydując się w 2006 roku objąć ster rządów postanowił, wbrew deklarowanym
przez siebie wcześniej zasadom, utworzyć koalicję z człowiekiem o „marnej reputacji”.
Mowa tu o populiście, który swą karierę polityczną zaczął 15.VI 1992, kiedy to jeszcze, jako
działacz społeczny blokował drogę nr 1 (Kącki 2013). Chodzi o Andrzeja Leppera i założoną
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przez niego partię „Samoobrona RP”, która wcześniej zarejestrowana była, jako związek
zawodowy ( Glajcar 2017). Polityk ten, co ważne w tym kontekście, przed założeniem partii
był członkiem PZPR. Trzecim ugrupowaniem tworzącym w tym czasie koalicję była „Liga
Polskich Rodzin” (LPR), która uchodziła za partię jawnie nacjonalistyczną (Glajcar 2017).
Wydaje się, że właśnie w tym czasie rozpoczyna się rozdźwięk między deklarowanymi
przez prezesa PiS hasłami a rzeczywistością. Coś, co wcześniej biorąc pod uwagę jego
deklaracje nigdy nie miało prawa mieć miejsca, stało się faktem. Można więc uznać, że w taki
sposób rozpoczyna się „Realpolitik”. Co ciekawsze, polityk ten nieustannie uważał, że
jedynym rządem reprezentującym w 100% polską rację stanu był rząd obalony w czasie
nocnych obrad 5.VI 1992 roku nazwanymi barwnie w filmie Jacka Kurskiego „nocną
zmianą”( 4.), inaczej nazwaną „nocą teczek”.W rządzie tym PC było reprezentowane przez
czterech ministrów. Można, więc uznać, że były premier chciał być niejako kontynuatorem
polityki tamtego rządu. Konsekwencją rozpoczęcia tej swojego rodzaju relatywizacji
poglądów prezesa PiS na praktykę sprawowania władzy była konieczność pogodzenia się
z zachowaniami, które według jego pryncypialnych zasad nie mogłyby nigdy mieć miejsca.
Otóż jednym z jego głównych dezyderatów, poza rozprawieniem się ze „starym systemem,
„układem”, było stworzenie nowego, w jego ocenie suwerennego wywiadu i kontrwywiadu,
gdyż na poziomie werbalnym (deklaratywnym) i realnym był przeświadczony o ich
spenetrowaniu przez obce służby. Tę misję powierzono Antoniemu Macierewiczowi.
Tymczasem wiceministrem spraw zagranicznych został podejrzewany w późniejszym okresie
o współpracę z Wojskowymi Służbami Specjalnymi (WSI) Paweł Kowal (5.).
Kolejną kwestią odbiegającą od standardów moralnych deklarowanych przez
ówczesnego premiera była tak zwana sprawa „taśm Renaty Beger” ( 6.), na których to
zarejestrowano udaną prowokację polegającą na propozycji korupcji politycznej. Chodziło
o propozycję przejścia części polityków Samoobrony do PiS. Stoi to, więc w jawnej
sprzeczności z wizerunkiem PiS, jako partii sanacji moralnej.
• Lata 2015 - 2018
Trzecim przedziałem czasowym w niniejszym studium, który wymaga omówienia jest
czas od wygranych przez PiS wyborów w 2015 roku do chwili obecnej.
Wydaje się, że na poziomie sprawowania władzy następuje rozdźwięk między dwoma
rodzajami preferencji wartości (materialnych i etycznych). Na matrycy wartości materialnych
J. Kaczyński jest osobą słynącą ze skromnego trybu życia i co za tym idzie nie uważa kwestii
bezwzględnego podniesienia statusu materialnego, jako sprawy nadrzędnej. Natomiast na
poziomie etycznym polityk ten pogłębia swe działania rozpoczęte w poprzednio omawianym
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okresie (czas sprawowania przez PiS władzy po raz pierwszy - koalicyjne rządy z LPR
i Samoobroną). Jednocześnie należy dodać, że w chwili obecnej prezes PiS nie ponosi żadnej
konstytucyjnej odpowiedzialności za sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem
państwa.
Symbolem ewolucji „deklarowanej moralności” na poziomie „praktycznym” - de facto
o 180 stopni w stosunku do głoszonej przez siebie czy to podczas pracy z Janem Olszewskim
w KOR, czy też w późniejszym okresie po „okrągłym stole” jest pełnienie eksponowanej
funkcji przez Stanisława Piotrowicza, prokuratora oskarżającego opozycjonistów w czasie
stanu wojennego, który za swą działalność był odznaczony przez władzę PRL (7.).
Konieczne jest postawienie pytania czy J. Kaczyński, jako polityk, w swojej myśli
dotyczącej władzy (w kontekście antropologicznym - kto może ją sprawować) kierował się
pragmatyzmem lub pryncypialnymi zasadami, do których jest przywiązany. Według jego
oceny interes narodowy nie może być definiowany przez egoizm narodowy nie zakładając
konsensusu (Kaczyński 2014). Jednocześnie o koalicji z Samoobroną w późniejszym okresie,
w wywiadzie dla „Dziennika Zachodniego mówił: „Najważniejszym zadaniem jest zmiana
Polski i rozbicie pewnych układów. Trzeba pewne urazy odwiesić na kołku” (Kaczyński
2006).
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna zwłaszcza, że prezes PiS we wcześniejszym
okresie, jako minister w kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy otrzymał propozycję utworzenia
rządu. Należy jednak zauważyć, że Polska funkcjonowała wówczas w zupełnie innych
warunkach polityczno-systemowych, które w znacznej mierze marginalizowały stanowisko
premiera na rzecz prezydenta. W Polsce w tamtym czasie panował, jeśli nie czysty system
prezydencki, to, co najmniej półprezydencki.
Nie sposób nie zauważyć zmiany stosunku prezesa PiS do Kościoła katolickiego. Jeszcze
w 2003 roku mówił: „W Polsce na skutek takiego biegu historii, jaki mieliśmy, jest jeden
znany ogromnej większości społeczeństwa system wartości. To jest ten system, którego
depozytariuszem jest Kościół (8.). Wskazuje to, więc jednoznacznie na traktowanie zasad,
którymi kieruje się Kościół katolicki za podstawę polskiej kultury.
Jednak w późniejszym czasie były premier staje się apologetą o. Tadeusza Rydzyka dziękując
mu za pomoc w wygraniu wyborów oraz wyrażając się pozytywnie o Telewizji „Trwam”
i o Radiu „Maryja. Prezes PiS mówił o powyższym radiu, że: „było elementem budowy
szansy na IV Rzeczpospolitą” (Kaczyński 2007), a w 2015 roku będąc gościem na obchodach
24 rocznicy powstania „Radia Maryja” stwierdził, że „Radio Maryja i Rodzina Radia Maryja
są potrzebne także dziś, kiedy przed nami trudna droga pod górę”(9.). Taka narracja z powodu
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przekazu, jaki płynie z „Radia Maryja” jest trudna do pogodzenia z prawdziwym,
ewangelicznym duchem Tomistycznego personalizmu.
4. Zakończenie
Reasumując w myśli J. Kaczyńskiego widoczna jest pewnego rodzaju metamorfoza.
Postępowanie tego polityka, które nakierowane jest na konkretny cel polityczny, z racji
niemożności jego realizacji w zgodzie z wyznawanymi przez siebie w początkowym okresie
swej działalności pryncypiami, musiało ewoluować. Można, więc uznać, że nastąpiło
przejście od Tomistycznego personalizmu, poprzez myśl Kanta ( element antroponiczny),
myśl heteronomiczną tego myśliciela, aż po Machiawellizm uznając, że „cel uświęca środki”.
Pisząc swe dzieło „Książę” Machiavelli wskazywał:, „kto chcąc czynić tak jak się czynić
powinno (...) ten gotuje raczej swój upadek niż przetrwanie, bowiem człowiek, który zawsze
i wszędzie chce wytrwać w dobrem paść musi” (1999). Należy jednak mieć na uwadze, co
było zaznaczone wyżej, że wszystkie działania miały mieć w jego

ocenie charakter

propaństwowy i nie miały być nastawione tylko na dobro indywidualne jednostki ale miały
służyć umacnianiu państwa. Dowodem na to jest inny cytat z przytaczanego dzieła: „Również
niech nie boi się ściągnąć na siebie hańby takich wad, bez których trudno byłoby mu ocalić
państwo” (1999). Na plan pierwszy w tym kontekście wchodzi kwestia prawa i jego
nadrzędności ( bądź podrzędności) względem jednostki.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można uznać, że w chwili obecnej w postawie
J. Kaczyńskiego dominują elementy Machiawellizmu. Dowodzi tego fakt, że polityk ten na
początku swej działalności chcąc realizować swe cele wprowadził do rządu Jana
Olszewskiego (PC) czterech ministrów (Cenckiewicz, i in. 2013). Gdy rząd upadł zdał sobie
sprawę, że dobro wyższe ( jakkolwiek przez niego pojmowane ) jest ważniejsze od sposobu
uprawiania polityki i samego prawa które jest podwaliną kantowskiego heteronomizmu (Kant
1984). Można, więc zauważyć takie powolne, choć nieuniknione przesunięcie moralności
w celu realizowania swojej wizji politycznej aż do doktryny, Machiawellego, która nie jest
już związana prawem stanowionym.
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Streszczenie
Artykuł porusza zagadnienie dyskryminacji, kładąc szczególny nacisk na przejawy dyskryminacji strukturalnej
wobec osób z doświadczeniem zaburzenia psychicznego w polskim systemie opieki nad zdrowiem psychicznym.
Autorka przedstawia współczesne rozwiązania w postaci nowych struktur organizacji pomocy
– Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.
Słowa kluczowe: dyskryminacja, zdrowie psychiczne, deinstytucjonalizacja, środowiskowe centra zdrowia
psychicznego

Discrimination of Persons Experiencing Mental Health Disorders and the
Process of Deinstitutionalization – Possible Directions of Changes in Poland
Summary
The article addresses the issue of discrimination, with particular emphasis on structural discrimination against
persons experiencing mental health problems in the Polish system of mental health care. The author presents
contemporary solutions in the form of new help structures – the Community Mental Health Centers.
Keywords: discrimination, mental health, deinstitutionalization, community mental health centers

1. Wstęp
Zdrowie psychiczne jest jednym z kluczowych elementów, który zapewnia prawidłowy
rozwój społeczeństwa, a także umożliwia aktywny udział jednostek w życiu społecznym. We
współczesnych społeczeństwach ponowoczesnych problemy natury psychicznej stały się
istotną kwestią dla instytucji państwa, przekładając się na obciążenia natury finansowej dla
budżetu w postaci zasiłków chorobowych i rent, nie wspominając o kosztach leczenia.
Stygmatyzację osób korzystających z usług psychiatrycznych uważa się aktualnie za
jedno z największych wyzwań w obszarze zdrowia psychicznego. W odpowiedzi na rosnącą
liczbę osób doświadczających zaburzeń psychicznych, o czym w odniesieniu do populacji
Polski świadczy badanie EZOP (Kiejna, Piotrowski, Adamowski, Moskalewicz, Wciórka,
Stokwiszewski, Rabczenko, Kessler 2015), a także w celu podniesienia, jakości leczenia oraz
działań prewencyjnych, Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła w 2013 r. specjalny Plan
Działania (Mental Health Action Plan: 2013-2020). Zawarte w tym opracowaniu podejście
koncentruje się na działaniach zmierzających ku poprawie dobrostanu psychicznego
populacji, poszanowaniu praw człowieka w stosunku do zmagających się z problemami
zdrowia psychicznego i zapewnieniu im równych szans w osiąganiu pełnowartościowego
306

życia. Nacisk położono także na organizację systemu łatwo dostępnych, bezpiecznych
i efektywnych służb opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, które odpowiadają na
całościowe potrzeby beneficjentów i ich rodzin (whole life needs), nie wykluczając sfery
edukacji, sportu czy rekreacji. Co ważne, Światowa Organizacja Zdrowia podkreśliła, że
dyskryminacja i napiętnowanie społeczne pogłębiają trudną sytuację osób zmagających się
z problemami natury psychicznej, przyczyniając się do ich wykluczenia z pełnego udziału
w życiu społecznym, a tym samym zakłócając proces zdrowienia.
2. Refleksja nad postawą negatywną wobec osób doświadczających problemów
psychicznych. Dyskryminacja, jako jeden z wymiarów stygmatyzacji
Rozważania nad postawą negatywną wobec osób z doświadczeniem zaburzenia
psychicznego są zainspirowane faktem, że zaburzenia psychiczne wciąż w wielu krajach
częściej stają się źródłem społecznego wykluczenia niż tolerancji i chęci niesienia
wszechstronnej pomocy (Wciórka, Wciórka 2008: 1). Choć nie ma już wątpliwości, dokąd
powinien zmierzać system opieki nad zdrowiem psychicznym, a wraz z ideą
deinstytucjonalizacji psychiatria środowiskowa rozwija się, to wciąż żywy pozostaje pewien
utrwalony przez stulecia obraz chorego, najczęściej oparty na lęku i stereotypach, czego
dowodzą na przykład badania nad postawami wobec osób z problemami psychicznymi, które
cyklicznie przeprowadza CBOS (Wciórka, Wciórka: 2005; Wciórka, Wciórka 2008; OmyłaRudzka 2012). Niejednokrotnie media podtrzymują te przesądy i uprzedzenia, popularyzując
zniekształcony obraz osób dotkniętych zaburzeniem psychicznym poprzez uwypuklanie
marginalnych (sensacyjnych) przypadków, jak w filmie Głosy Marjane Satrapi, gdzie
u głównego bohatera wraz z postępem choroby psychicznej rozwijają się mordercze pasje.
Za Piotrem Sztompką można powiedzieć, że stereotyp jest jednostronnym,
uproszczonym i skrajnie wyjaskrawionym obrazem pewnej zbiorowości (Sztompka 2002:
300). To pewna reprezentacja poznawcza, którą Walter Lippman określił w swej klasycznej
definicji, jako „obraz drugiego w głowie” (Lippman 1922 za Czykwin: 35). W połączeniu
z niewiedzą dotyczącą zagadnień problemów psychicznych, niechęcią i dystansem, te
mentalne konstrukty należą do jednych z największych wyzwań procesu reintegracji
społecznej.
Uprzedzenia, które są negatywnymi emocjonalnie osądami dokonanymi na podstawie
stereotypowych wyobrażeń, stanowią grunt dla dyskryminacji (Borowska, Branka, Dadel,
Dunaj, Sarata, Sznajder 2010: 17). W teorii stygmatyzacji rozwiniętej w pracy
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negatywnej reakcji społecznej, identyfikacji i naznaczenia pociąga za sobą odrzucenie,
wykluczenie i dyskryminację, czyli „nierówne traktowanie jednostek lub grup społecznych
przez odmówienie im udziału w przywilejach, prestiżu czy władzy, oparte jedynie na
nieprzychylnym nastawieniu i uprzedzeniach ze względu na pewne ich rzeczywiste lub
domniemane (przeważnie) cechy, np. przynależność klasową, rasę, płeć, wyznanie”
(Olechnicki, Załęcki 1998: 49-50 za Czykwin 2008: 36). Przejawy dyskryminacji mogą
objawiać się w kształcie systemu prawnego i społeczno-ekonomicznego, określonych
praktykach
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dyskryminujący jest poczucie władzy – społecznej, ekonomicznej lub politycznej – gdyż to
właśnie dominacja jednej grupy nad drugą staje się podstawą do piętnowania.
Mimo możliwości wyodrębniania i opisu różnych typów dyskryminacji, na przykład
pośredniej-bezpośredniej, indywidualnej czy instytucjonalnej, w niniejszym opracowaniu
pragnę zwrócić szczególną uwagę na jej wymiar strukturalny, który przyjmuje postać mniej
jawną dla powszechnego odbiorcy. Strukturalne formy dyskryminacji dotyczą przede
wszystkim utrwalania czy pogłębiania nierówności między grupami społecznymi, a nie aktów
wrogości czy agresji (Świtaj 2005: 138). Zgodnie ze wskazaniem Rzecznika Praw
Obywatelskich, dyskryminacja strukturalna chorych psychicznie przejawia się m. in.
w dostępie do leczenia i opieki środowiskowej, jak również w podziale środków na
profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego w porównaniu z innymi chorobami (Rzecznik
Praw

Obywatelskich,

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dyskryminacja-os%C3%B3b-z-

zaburzeniami-psychicznymi, dostęp: 30.09.2018). W 2010 r. w Polsce na opiekę
psychiatryczną i leczenie uzależnień przeznaczono 3,29% całego budżetu na służbę zdrowia,
co nie pozwalało na sprostanie zapotrzebowaniu na te usługi (Araszkiewicz, Golicki,
Heitzman, Jarema, Karkowska, Langiewicz i wsp. 2011: 30), które stale rośnie wraz
z rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych (Kiejna i in. 2015). Polska pozostaje w tyle
w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, gdzie na ten sam cel przeznacza się od 6% do
10% budżetu na opiekę zdrowotną. Możliwości skutecznego leczenia ogranicza także, jak
podają autorzy Białej księgi, zaniżona wycena świadczeń psychiatrycznych, nieodpowiednia
alokacja środków oraz ograniczenia w refundacji leków specjalistycznych (Araszkiewicz i in.
2011).
Innym aspektem dyskryminacji tego rodzaju jest niedostateczny dostęp do
nowoczesnych form leczenia i nieodpowiednia organizacja pomocy. W Polsce duże nadzieje
pokłada się w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który
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stanowi swoistego rodzaju plan stopniowej zmiany pozycji zdrowia psychicznego w rządowej
agendzie oraz projekt systemowej modernizacji opieki psychiatrycznej. Co ważne,
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. ustanawiające NPOZP nałożyło na
samorządy województw, powiatów i gmin obowiązek realizacji poszczególnych zadań
programu. W 2015 r. zaproponowano jednak likwidację ustawowej rangi Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP), poprzez przeniesienie go do
Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), jako jednego z celów operacyjnych, co w praktyce
doprowadziłoby do marginalizacji kwestii zdrowia psychicznego i zatrzymałoby reformę
systemu opieki psychiatrycznej, zapoczątkowaną w 1994 r. przez Ustawę o zdrowiu
psychicznym.
Ostatni Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r. negatywnie ocenił realizację zadań
NPOZP na lata 2011-2015 przez organy samorządu terytorialnego, jak również przez ministra
zdrowia (NIK 2017: 9). Niewystarczające zaangażowanie podmiotów realizujących NPOZP,
w tym finansowe, uniemożliwiło wprowadzenie przewidzianych w nim rozwiązań, stając się
przykładem dyskryminacji strukturalnej. Dzięki staraniom i wysiłkom środowiska
specjalistów w zakresie służby zdrowia i polityki społecznej oraz beneficjentów systemu
opieki nad zdrowiem psychicznym i ich rodzin, ostatecznie udało się zatwierdzić nowy
NPOZP na lata 2017-2022, co stanowiło jeden z ważnych wątków rozmów toczonych
w czasie I Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie (8 maja 2017 r.).
3. Trendy i innowacje w systemie opieki nad zdrowiem psychicznym – kierunki zmian
w Polsce
Szansę na poprawę sytuacji beneficjentów systemu opieki psychiatrycznej przynoszą
cele główne nowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego zwieńczeniem
będzie utworzenie sieci powiatowych centrów zdrowia psychicznego. Centra mają przejąć
odpowiedzialność za mieszkańców określonego obszaru terytorialnego (powiatu lub dzielnicy
dużego miasta, a jedno centrum ma przypadać na populację ok. 50-200 tys. osób) (Wciórka
2017:8), zapewniając im kompleksową usługę w zakresie: profilaktyki, leczenia oraz
rehabilitacji społecznej. Tym samym pacjenci będą mogli cieszyć się zintegrowaną opieką,
zapewniającą ciągłość i kompleksowość świadczeń. Zintegrowana opieka oznacza w tym
wypadku ofertę poradni zdrowia psychicznego, mobilny zespół świadczący pomoc osobom,
które nie mogą dotrzeć do poradni, dzienny oddział psychiatryczny oraz opiekę całodobową
dla osób w najostrzejszych fazach kryzysu psychicznego. Nacisk w reformie systemu
położono na integrację opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego zapewnianego w ramach
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pomocy społecznej oraz edukacji, co będzie możliwe dzięki współpracy resortów zdrowia
i polityki społecznej.
W rezultacie za sprawą dwóch odrębnych źródeł finansowania w różnych
województwach na terenie kraju, takich jak woj. pomorskie czy woj. małopolskie, testowane
są obecnie lokalne rozwiązania w zakresie działania centrów zdrowia psychicznego.
W 2015 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na makro-innowacje społeczne w ramach
IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1,
którego celem było wypracowanie kompleksowego, środowiskowego modelu leczenia
zaburzeń psychicznych w oparciu o deinstytucjonalizację oraz upowszechnienie go (Serwis
Programu

Wiedza

Edukacja

Rozwój,

https://www.power.gov.pl/strony/o-

programie/projekty/innowacje-spoleczne-rezultaty/deinstytucjonalizacja-w-psychiatrii/,
dostęp: 25.09.2018). W efekcie konkurs objął dwa sprzężone ze sobą etapy, które objęły fazę
tworzenia innowacyjnego modelu oraz wdrożenia nowatorskich rozwiązań na bazie
partnerstw zawieranych między różnymi podmiotami. Po otrzymaniu pozytywnej
rekomendacji Grupy Sterującej (w skład, której wchodzili eksperci i przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa
Rozwoju, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz organizacji zrzeszających pacjentów) do
konkursu drugiego etapu włączono 14 modelowych rozwiązań. Jednocześnie na drodze
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r., na początku lipca br., ruszył
trzyletni program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego, który potrwa do 30 czerwca
2021 r. Celem pilotażu, do którego zakwalifikowało się 29 placówek z różnych obszarów
Polski, jest sprawdzenie funkcjonowania środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki
zdrowotnej w oparciu o centra zdrowia psychicznego w aspektach organizacji, finansowania,
jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Rozporządzenie Rady Ministrów
2018: 1).
Zmianom tym przyświeca idea deinstytucjonalizacji, wyrażająca się w odejściu od
opieki izolacyjnej świadczonej w dużych szpitalach psychiatrycznych na rzecz oddziałów
psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych oraz opieki świadczonej w środowisku lokalnym
pacjenta. Proponuje się także zmniejszenie liczby hospitalizacji, które narażają na dodatkowy
stres i traumę w związku z warunkami panującymi obecnie w ośrodkach. Postulat
ograniczenia opieki szpitalnej do niezbędnego minimum podparty został argumentem, że
„osoba w kryzysie psychicznym przede wszystkim mogłaby skorzystać z usług wielu innych,
bardziej dostępnych niż dotychczas placówek pomocowych, które funkcjonowałyby w sposób
zintegrowany” (Wallner, Klapciński 2018: 153). System ten pozwoli na uzyskanie większych
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możliwości pozostawania w stałym kontakcie z pacjentem/klientem w jego lokalnej
społeczności i elastycznym reagowaniu na jego potrzeby czy też pogorszenie stanu zdrowia.
Sprzyjać temu będzie uruchomienie Punktów Koordynacyjno-Informacyjnych, na których
spocznie obowiązek udzielania pomocy wszystkim zgłaszającym się po pomoc w obszarze
działania placówki w ciągu 72 godzin. Novum ma również polegać na włączeniu do
oddziaływań w zakresie pomocy osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, czyli
zatrudnieniu asystentów zdrowienia, którzy przeszli odpowiednie szkolenie przygotowujące
do pracy z pacjentem i pełnienia roli edukatora, co byłoby wsparte włączeniem nowej
kategorii pracownika do Klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (Rozporządzenie Rady Ministrów 2017: 4). Mimo wzrastającej
popularności ruchów „ekspacjentów” na świecie, jak na przykład Recovery Movement, oraz
pojawieniu się zalążków takich ruchów w Polsce (ruch EX-IN), dotychczas „eksperci przez
doświadczenie” znajdowali się na marginesie systemu opieki nad zdrowiem psychicznym,
udzielając wsparcia praktycznie na zasadach wolontariatu.
Zasadnicza zmiana systemu miałaby się jednak oprzeć na sposobie jego finansowania
w oparciu o budżet globalny, zwany ryczałtem na populację, ustalany na roczny okres
rozliczeniowy w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar działania
centrum, co zastąpi funkcjonującą obecnie stawkę za tzw. osobodzień pobytu w placówce.
Stawka za osobę dorosłą na rok ma wynosić, co najmniej 75 zł i podlegać waloryzacji
odpowiadającej dynamice wzrostu planowanych kosztów świadczeń opieki (Rozporządzenie
Rady Ministrów 2017: 5), co ma zapobiegać przedłużaniu leczenia w szpitalach z powodów
finansowych a nie dla dobra pacjenta. Budżet globalny miałby również wesprzeć elastyczność
w doborze form pomocy osobie w kryzysie, czyli zastosowanie indywidualnych ścieżek
leczenia.
4. Podsumowanie
Zaburzenia psychiczne jawią się, jako rodzaj ekstremalnego nieprzystosowania
i poważny problem społeczny, który przy braku odpowiedniej polityki społecznej i rozwiązań
w zakresie leczenia może prowadzić do trwałej niepełnosprawności. Niemniej, mimo istnienia
międzynarodowych wytycznych, w Polsce wciąż nie udało się zastosować efektywnego
modelu opieki nad zdrowiem psychicznym. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia już od
2001 r. opierają się na promowaniu modelu środowiskowego, uważanego za korzystniejszy
od opieki instytucjonalnej świadczonej w dużych szpitalach psychiatrycznych (por. the World
Health Report 2001). Toczący się od końca XX w. proces deinstytucjonalizacji lecznictwa
psychiatrycznego jest przejawem powolnych zmian w kierunku zwiększenia akceptacji
311

społecznej i poprawy życia w społeczeństwie osób z zaburzeniami psychicznymi.
Jednocześnie,

jak

podkreśla

International

Mental

Health

Collaborating

Network,

deinstytucjonalizacja wykracza poza działania zmierzające jedynie do przekształcania
instytucji, opierając się przede wszystkim na złożonym procesie obalenia władzy instytucji
nad ludźmi, co pociąga za sobą skoncentrowanie się na osobie – jej potrzebach, historii życia,
znaczących relacjach i sieci społecznej (International Mental Health Collaborating Network,
https://imhcn.org/about-2/about-imhcn/whole-life-whole-community-whole-system-approach/
dostęp: 30.09.2018). Jest to, więc proces całościowej zmiany systemu, myślenia
i stosowanych praktyk, który uruchamia różnorodne zasoby środowiskowe odpowiadające
w sposób kompleksowy na potrzeby życiowe osób zmagających się z problemami zdrowia
psychicznego (Whole Person, Whole Life – Whole System Approach), wspierając ich
samostanowienie, decyzyjność i rozwój. Za sprawą programów zainicjowanych ostatnio przez
Ministerstwo Rozwoju (od 12.01.2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) oraz
Ministerstwo Zdrowia polski system opieki nad zdrowiem psychicznym oczekuje
pozytywnych zmian w tym względzie, a wyniki testowania nowego modelu będzie można
poddać dyskusji w ciągu najbliższych lat.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą podjęcia tematyki duchowości z perspektywy pedagogiki. Jego celem jest
wprowadzenie w tematykę oraz prezentacja wyników badań sondażowych, przeprowadzonych na grupie
studentów. W centrum rozważań znajduje się duchowość rozumiana w szerszym kontekście niż tylko w aspekcie
religijności. W badaniach własnych autorki dążyły do uzyskania odpowiedzi na pytania takie jak m.in.: Jak
studenci postrzegają zjawisko duchowości? Jakie wymiary duchowości są istotne dla badanych? Czy studenci
odróżniają pojęcia „duchowość” i „religijność”?
Słowa kluczowe: duchowość, religijność, studenci, badania sondażowe

Spirituality and religiosity– (in)separableconcepts
Summary
This article analyzes the spirituality in terms of pedagogy. The mainaim of the articleis to provide a theoretical
introduction to the spirituality and presentation results of the surveysconducted on a group of students. The focus
of the reflection is spirituality understood in a wider context than just in the aspect of religiosity. In their own
research, the authors tried to obtain the answers to questions such as: How do students perceive the phenomenon
of spirituality? What dimensions of spirituality are important for the respondents? Do students difference the
concepts of "spirituality" and "religiosity"?
Keywords: spirituality, religiosity, students, surveys

1. Wstęp
Poniższy tekst stanowi przyczynek do dalszej dyskusji na temat duchowości. Celem
artykułu jest wprowadzenie w tematykę duchowości i zaprezentowanie wyników badania
sondażowego, prezentującego opinie studentów na temat zjawiska duchowości. Badanie
skupiało się przede wszystkim na aspektach poznawczych – w zamiarze było poznanie, jak
studenci postrzegają duchowość, jakie jej wymiary są dla nich istotne oraz jakie są
powiązania pomiędzy poglądami na ten temat, a stopniem zaangażowania wiary (tj. jak
postrzegają duchowość studenci wierzący i praktykujący, wierzący i niepraktykujący
i niewierzący). Dostępne publikacje z zakresu analizy i badań opinii oraz samego zjawiska
duchowości są realizowane przede wszystkim przez środowisko psychologów, (o czym
świadczy chociażby liczba czasopism psychologicznych w bibliografii, na podstawie, których
opracowana została część teoretyczna tego tekstu). Niniejszy artykuł jest próbą podjęcia tej
tematyki z perspektywy badaczy-pedagogów.
2. Zarys zjawiska duchowości
Duchowość jest zjawiskiem, które niezwykle trudno ujmować w kategoriach
naukowych, nie jest to natomiast niemożliwe. Bartłomiej Skowroński i Jakub Bartoszewski
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wymienili niektóre słabości podejmowania się badań nad duchowością (Skowroński i in.
2017). Wskazują oni na argumenty natury metodologicznej (duchowość jako zjawisko
niemierzalne metodami naukowymi) oraz na argumenty natury normatywnej (duchowości nie
należy badać ze względu na przyjęte normy i wartości). Istotne jest o nich wspomnieć,
podejmując się tej tematyki, jednak, co zauważają w odniesieniu do badań duchowości na
grunciepsychologii Irena Heszen-Niejodek i Ewa Gruszczyńska, kontrowersje najczęściej
„wynikają z nie zawsze uzasadnionych przekonań na temat charakteru tych badań oraz
z określonych, często niejawnych założeń dotyczących natury duchowości” (Heszen-Niejodek
i in.2004).
Autorzy różnie definiują pojęcie „duchowość”. Intensywne badania zapoczątkowane
w Stanach Zjednoczonych nie wyłoniły jednoznacznej odpowiedzi na temat tego, jak
rozumieć to pojęcie. Co więcej – badacze często łączyli pojęcia „duchowość” i „religijność”,
zwracając uwagę na relacje, jakie zachodzą pomiędzy tymi konstruktami oraz odnotowując
szereg podobieństw pomiędzy nimi (Heszen-Niejodek i in. 2004). Niejednokrotnie badający
utożsamiają duchowość z religijnością, a ponadto, łączą oni duchowość „z różnymi formami
poznania, emocji (uczuć) i przekonań religijnych, a nawet wiary”(Marek2015). W znaczeniu
chrześcijańskim

poprzez

„duchowość”

rozumie

się

„w

wystarczającym

stopniu

uświadomione, przeżywane związki z Bogiem i z woli Boga także z bytami stworzonymi”
(Misztal2013).

Wyraźnie

zaznacza

się,

więc

powiązania

pomiędzy

duchowością

i religijnością, jednak można dostrzec, że nie są onepojęciami tożsamymi. Marek Jarosz
w odniesieniu do rozumienia obu pojęć wysnuwa wniosek, że większość ludzi określa się
zarówno, jako osoby uduchowione i religijne, choć są i takie mniejszości, które uznają się za
osoby duchowe, natomiast nie religijne (Jarosz 2010).Rozdzielności pojęć można też
doszukiwać się, gdy mowa o formie konceptualizacji duchowości, którą postrzega się raczej,
jako fenomen indywidualny, natomiast religijność – jako społeczny. Obydwa zjawiska można
ujmować zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym, co podkreśla m.in. Dariusz
Krok (Krok2009).
3. Duchowość ludzka w szerszym ujęciu
Zbigniew Marek zaznacza, że współcześnie zdecydowanie odchodzi się od pojmowania
duchowości wyłącznie w kategorii religijności – dochodzi on do stwierdzenia, że „życie
duchowe, duchowość dotyczą ludzkiej codzienności. […] Duchowość zazwyczaj łączy się
z przekonaniami i postawami człowieka. Wyraża się je w wartościach ogólnoludzkich, do
których zaliczana jest praca, myślenie, symbole, mowa, sztuka, zabawa, kult, religia, kultura,
nauka” (Marek2015). Traktując duchowość, jako jeden z wymiarów osobowości człowieka
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można ujmować ją, jako „budulec” postawy człowieka wobec życia. To także dążenie do
poszukiwania sensu życia czy rzeczy ostatecznych. Osobowość oddziałuje na duchowość
człowieka, a to z kolei ma wpływ na dążenia osobiste (Skrzypińska i in. 2015). Victor Frankl
podkreślał znaczenie duchowości jako wymiaru specyficznie ludzkiego: „To, co w człowieku
duchowe, stanowi o istocie człowieka, tylko urzeczywistniając swoją duchową naturę,
człowiek prowadzi autentyczną egzystencję” (Michalski 2011).Niewątpliwie, więc wymiar
duchowy stanowi aspekt ludzkiego życia i jego istotę.Zgodnie z orientacją humanistyczną,
człowiek postrzegany jest, „jako byt żywy i rozumny, tożsamy z sobą i niepodzielny. […]
Ciało i duch człowieka […] stanowią elementarne części składowe jednej, (czyli wewnętrznie
jednolitej) natury człowieka” (Marek 2015). Człowiek, jako „ktoś” wyraża swoją
podmiotowość w świadomych czynach i rozumnym działaniu. Owe zdolności pozwalają mu
poznawać sens swojego życia, a także urzeczywistniać własne człowieczeństwo.
Wskazywane zdolności to wyraźne cechy duchowości, którymi człowiek z całą pewnością się
odznacza. Odchodząc od ścisłych powiązań duchowości z religijnością, zauważyć można, że
ludzka duchowość przejawia się na różne sposoby. Mogą to być np. stosunek do innych,
sprzeciw wobec zła, harmonia, rozwój osobisty, otwartość, poszukiwanie wartości
absolutnych, poszukiwanie sensu życia, nawiązywanie relacji i troska o nie, postępowanie
altruistyczne (Heszen-Niejodek i in. 2004; Marek 2015).
4. Przegląd badań nad zjawiskiem duchowości
Duchowość badana jest przez badaczy związanych z różnymi dziedzinami nauk
o człowieku. Badanie dotyczące powiązań pomiędzy osobowością człowieka, jego
duchowością oraz ścieżką zawodową, zostało przeprowadzone przez psychologów
– Katarzynę Skrzypińską i Pawła Atroszkę. Autorzy zastanawiali się nad tym, czy osobowość
i duchowość mają wpływ na wybór przez człowieka ścieżki zawodowej i czy istnieje związek
pomiędzy płcią, wiekiem, osobowością a duchowością (Skrzypińska i in. 2015). Psycholog
Joanna Mateusiak skupiła się natomiast na poszukiwaniu związku pomiędzy psychicznym
i duchowym obszarem funkcjonowania ludzi. Badała, m.in., jaką rolę w kontekście
duchowości odgrywają temperament i osobowość człowieka(Mateusiak 2004).Katarzyna
Skrzypińska przeprowadziła też badania, które miały na celu określenie, czy duchowość,
która często jest kojarzona m.in. z religijnością, może być traktowana, jako postawa wobec
życia (Skrzypińska 2012).
W literaturze można odnaleźć również badania realizowane w zakresie nauk
społecznych i medycznych. Przykładem są badania nad wpływem religijności i duchowości
na zdrowie człowieka, a także nad możliwym istnieniem relacji pomiędzy tymi obszarami
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(Żołnierz i in. 2017). Jednymi z nielicznych badań duchowości z obszaru pedagogiki są te
przeprowadzone przez Beatę Zajęcką – autorka podjęła się badania dotyczącego roli
duchowości w procesie leczenia osób, które są uzależnione od substancji psychoaktywnych.
(Zajęcka 2016).
5. Założenia metodologiczne badań własnych
Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, głównie przez wzgląd na
to, że jest ona „jedną z najważniejszych metod zbierania danych w naukach społecznych
i jako taka jest szeroko stosowana do zbierania informacji” (Frankfort-Nachmias i in. 2001).
Techniką była anonimowa, dobrowolna ankieta. Określonych było kilka celów, do których
zostały przyporządkowane cztery problemy badawcze: Jak studenci postrzegają zjawisko
duchowości – czy zawsze łączą je z religijnością? Czy studenci uznają „duchowość”
i „religijność” za obszary pokrywające się? Czy studenci postrzegają zjawisko duchowości
pozytywnie czy negatywnie? Jakie, według studentów, są najważniejsze przejawy
duchowości?
W badaniu wzięło udział 262 studentów. Liczba formularzy ankietowych wypełnionych
przez kobiety to 229 (87,4 proc.), a przez mężczyzn – 33 (12,6 proc.). Wynikać to może
z faktu, iż kobiety stanowiły większy odsetek aktywnych użytkowników mediów
społecznościowych, za pośrednictwem których rozpowszechniany był formularz ankiety.
Dane prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny (2017) pozwalają bowiem stwierdzić,
że liczebność obu płci jest porównywalna, z nieznaczną przewagą płci żeńskiej – 51,6 proc.
(Źródło 1.). Większe dysproporcje można zauważyć, jeśli weźmie się pod uwagę dane
dotyczące studiujących kobiet i mężczyzn. Na polskich uczelniach studiuje 58 proc.
studenteki 42 proc. studentów (Źródło 2.). Odpowiedzi udzielali studenci w wieku 19-47 lat.
Osoby określające się jako wierzące i praktykujące to 78,6 proc. respondentów (206
osób),wierzące i niepraktykujące to 11,1 proc. (29), a niewierzące – 10,3 proc. (27).
Formularzankietyskładał się z 4 części. Trzy pierwsze zawierały twierdzenia, czwarta to
metryczka. Do twierdzeń można było się odnieść następująco: zdecydowanie zgadzam się,
raczej się zgadzam, nie mam zdania, raczej się nie zgadzam albo zdecydowanie nie zgadzam
się. W ankiecie poproszono też o wybór najważniejszych dla badanych przejawów
duchowości – ta część została opracowana na podstawie literatury przedmiotu (HeszenNiejodek i in. 2004; Marek 2015; Skowroński i in. 2017). Twierdzenia zawarte
w kwestionariuszu dotyczyły ogólnego rozumienia pojęć duchowości i religijności,
duchowości bez religijności i religijności bez duchowości. Wynikówbadań, ze względu na
wybraną próbę badawczą, nie można odnosić do całej populacji.
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6. Rezultaty
Uzyskane wyniki badania sondażowego pozwalają zauważyć, iż wielu respondentów
rozdziela pojęcie „duchowości” i „religijności”. Dla 189 ankietowanych (72,1 proc.)
duchowość nie równa się religijność. Jeszcze więcej osób, bo aż 197 (75,2 proc.), sądzi, iż
pojęć religijności i duchowości nie można używać zamiennie. Większa rozbieżność opinii
badanych w przeprowadzonym badaniu pojawia się przy twierdzeniu, że „religijność
i duchowość to obszary pokrywające się”, jednak nawet w odniesieniu do tej kwestii 141
respondentów (53,8 proc.) jest zgodnych. Badani wiążą pojęcia ze sobą, uznając jednak, że
„duchowość” to pojęcie szersze znaczeniowo niż „religijność” –195 (74,8 proc.).
Przeważająca większość badanych – 241 (92 proc.) – uznaje, że duchowość przejawia
się w indywidualnym poziomie funkcjonowania człowieka, natomiast religijność dla 231 osób
(88,2 proc.) – w grupowym. Duchowość jest postrzegana przez studentów, jako coś bardziej
indywidualnego, charakterystycznego dla każdego człowieka w inny sposób, w porównaniu
do religijności, z którą ankietowani kojarzą praktyki grupowe. Nie można jednak wykluczyć,
że czynniki zewnętrzne mają wpływ na duchowość człowieka.
Zdecydowana większość ankietowanych – 229 (87,4 proc.) – uważa także, że dzięki
wymiarowi duchowemu człowiek może zobaczyć swoje życie w szerszej perspektywie,
a ponadto 226 osób (86,3 proc.) uznaje, że duchowość pozwala odkryć sens i cel życia.
Ponadto pojęcie „duchowość” 228 respondentom (87 proc.) kojarzy się pozytywnie
i ,adekwatnie do tego, 227 osób biorących udział w badaniu (86,7 proc.) nie postrzega pojęcia
„duchowości” w negatywny sposób.
Inaczej rozkładają się odpowiedzi ankietowanych wraz z ukierunkowywaniem pytań
w stronę religijności. Pojawia się większa rozbieżność odpowiedzi i tak, przykładowo, ze
stwierdzeniem, że duchowość to stawanie się podobnym do Boga, zgadza się 176 osób
badanych (67,2 proc.). Znaczną rozbieżność opinii można zauważyć przy twierdzeniu, że
człowiek uduchowiony, to człowiek religijny – większość wybranych odpowiedzi, poza
„raczej tak” – 84 (32,1 proc.) – wynosi mniej niż 20 proc. Dla studentów zjawisko
duchowości istnieje zatem niezależnie od wyznawanej wiary czy stopnia zaangażowania
w praktyki religijne. 117 respondentów (44,7 proc.) uważa także, że nie trzeba wyznawać
jakiejś religii, aby być uduchowionym. Przy tym twierdzeniu ponad jedna czwarta
ankietowanych – 68 (26 proc.) –nie miała zdania na ten temat.
Samo pojęcie „religijność” kojarzy się pozytywnie154 respondentom (58,8 proc.). Jeśli
chodzi o negatywne skojarzenia, ponad połowaosób biorących udział w badaniu – 163
(62,3 proc.) – nie zgodziła się z tym, jakoby to pojęcie kojarzyło im się negatywnie.
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66 respondentów (25,2 proc.) uważa, że pojęcie „religijność” kojarzy im się zdecydowanie
pozytywnie, natomiast 95 badanych (36,3 proc.) zdecydowało, że pojęcie „religijność”
zdecydowanie nie kojarzy im się negatywnie.Ponadto, 88 osobom badanym (33,6 proc.)
pojęcie „religijność” kojarzy się raczej pozytywnie, a dla 68 (26 proc.) pojęcie to raczej nie
kojarzy się negatywnie. Na uwagę zasługuje fakt, że wartości w powyższych twierdzeniach
krzyżują się.
W aspekcie religijności największa zbieżność odpowiedzi widoczna jest przy
twierdzeniu dotyczącym tego, że osoba uczestnicząca w niedzielnych mszach świętych, by
uniknąć społecznej dezaprobaty, to osoba uduchowiona – 183 respondentów (69,8 proc.)
zdecydowanie się z tym nie zgadza, a 59 (22,5 proc.) raczej nie. Warto też zaznaczyć, że
osoby charakteryzujące się, jako „niewierzące”, dostrzegają duchowość człowieka oraz
dualizm ciała i duszy. Niezależnie od stopnia zaangażowania wiary, studenci uznają
człowieka za istotę kompletną wówczas, gdy mówi się o tych dwóch składowych, z czego
każda nadaje owej istocie odmienne cechy indywidualności. 234 badanych (89,3 proc.)
wyraźnie podkreśla też, że człowiek nie jest istotą najwyższą w hierarchii bytów, bowiem
istnieje coś ponad nim. To „coś” określane jest różnie– Bóg, Absolut, Siła Wyższa itp.
Powracając do ogólnego rozumienia duchowości, warte zaznaczenia jest również to, że
ponad połowa respondentów – 143 (54,6 proc.) – za jeden z trzech najważniejszych
przejawów duchowości uważa stosunek do innych. 120 ankietowanych (45,8 proc.) sądzi, że
jest to sprzeciw wobec zła. Podobną liczbę wskazań, bo 102 (38,9 proc.), uzyskały
odpowiedzi skłonność do refleksji i postawy religijne – 90 (34,4 proc.). Jak zatem można
zauważyć, przejaw wiążący duchowość z religijnością, plasuje się dopiero na czwartym
miejscu. Najważniejszy przejaw odnosi się do relacji z innymi ludźmi, stworzeniami czy
światem. Dwa kolejne z największą ilością punktów procentowych to przejawy bardziej
intrapersonalne, co pozwala wnioskować, że ankietowani uznają duchowość jednak za coś
istniejącego „wewnątrz” człowieka, a objawiać się może ona m.in. poprzez stosunek do
innych, postawy wobec nich lub refleksyjność.
Jednym z najrzadziej wybieranych przejawów duchowości przez ankietowanych –
zaledwie przez 20 osób (7,6 proc.) –okazała się samorealizacja, czyli proces stawania się tym,
kim się chce, który wydaje się być bardzo ściśle powiązany z duchowością człowieka.
Wynikać to jednak może z zastosowanej terminologii i niejednoznaczności definicyjnej
(każdy rozumiał te pojęcia na własny sposób), bowiem przejawy, które można uznać za
pokrewne samorealizacji, takie jak „rozwój osobisty” i „samodoskonalenie” wybierane
byłyprzez badanych częściej.
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7. Wnioski i podsumowanie
Uzyskane dane pozwalają wysnuć wniosek, że zjawisko duchowości wśród młodych
osób nie jest kojarzone tylko z religijnością. Z analizy badań wynika też, że badani studenci
nie postrzegają zjawiska religijności bez duchowości jako zjawiska o wyraźnych,
negatywnych konotacjach. Dla przeważającej liczby ankietowanych zarówno „duchowość”,
jak i „religijność”, kojarzą się pozytywnie. Większość zaprzecza także, jakoby religijność
miała osłabiać rozwój duchowy jednostki, jednak narzucone odgórnie praktyki czy rytuały
religijne mogą się do tego przyczynić.
Jeśli chodzi o formę konceptualizacji, ankietowani uznają, że religijność to fenomen
społeczny, natomiast duchowość – przejawiający się w indywidualnym poziomie
funkcjonowania człowieka. Wiązać się to może ze świadomością istnienia instytucji
religijnych, w których to praktykowane są obrządki czy świętowane różnego rodzaju
uroczystości. Znaczna część uważa także, że prawdziwa duchowość jest związana
z posiadaniem Ducha Świętego. Większość ankietowanych deklaruje się jako osoby wierzące
i praktykujące, a więc zakładać można, że są katolikami, biorąc pod uwagę dane z GUS-u,
dotyczące przynależności do wyznania religijnego, według których w Polsce 92,8 proc.
stanowią osoby przynależące do Kościoła katolickiego (Źródło 3.).
Studenci wykazują szerokie rozumienie zjawiska duchowości. Wnioskować można, że
nawet osoby silnie powiązane ze swoją religią rozumieją duchowość w znacznie szerszym
ujęciu niż tylko w aspekcie religijnym. Co ważne, ankietowani nie uznają pojęć „duchowość”
i „religijność” zasynonimiczne. Mimo rozgraniczania tych dwóch pojęć, często uznają jednak,
że są to obszary zachodzące na siebie, co potwierdzać by mogło założenie, że termin
„religijność” zawiera się w pojęciu „duchowość”. Na podstawie przeprowadzonych badań
wyłania się obraz studenta, dla którego wiara i praktykowanie jej są ważnymi aspektami jego
życia, jednak równie ważny jest wymiar duchowy. Rozwój duchowości niekoniecznie
wiązany jest z religijnością. Dla studentów ważnymi przejawami duchowości są: stosunek do
innych, sprzeciw wobec zła, refleksyjność, harmonia w życiu czy samodoskonalenie. Co
warte zaznaczenia, badani sądzą też, że dzięki wymiarowi duchowemu można zobaczyć
swoje życie w szerszej pespektywie, a ponadto odkrywać dzięki niemu cel i sens swojego
życia. Wkwestii duchowości ważny jest dla nich także rozwój i wpływ na własne życie –
sądzą, że to nieodłączne aspekty życia człowieka – co nie wyklucza jednak udziału istot/sił
wyższych, z którymi, jak uznali badani, budowanie relacji jest ważne. Przeprowadzone
badanie potwierdziło też wiele cech duchowości, wymienianych przez Marka Jarosza (Jarosz
2010).
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Duchowość to obszar wciąż mało eksplorowany przez środowisko pedagogów.
Niniejszy artykuł stanowi zaledwie zarys problematyki. Tematyka duchowości obejmuje
wiele zagadnień, które są warte omówienia i zbadania, dlatego też powyższe badanie
sondażowe można uznać za wstęp do dalszych eksploracji i kontynuować odkrywanie tego
zjawiska przy pomocy badań jakościowych, które pozwolą na dogłębną analizę i ukazanie
nowychperspektyw

badanych.Metody jakościowe

gwarantują

respondentom

większą

swobodę wyrażania myśli, a ponadto, nie są oni ograniczani kwestionariuszem z kafeterią, co
w przypadku prezentowanych badań można uznać za słabość.Uzyskane wyniki pozwoliły
jednak na zarysowanie tego, jak studenci postrzegają zjawisko duchowości i jak wielu z nich
zgadza lub nie zgadza się z konkretnymi twierdzeniami. Należy też przyznać, że wadą tego
typu badań jest brak możliwości doprecyzowania czy pogłębienia odpowiedzi respondentów.
Niewątpliwą zaletą są natomiast anonimowość i brak presji czasu, zapewniające badanym
swobodę podczas udzielania odpowiedzi. Uzyskane wynikiwniosły nowe informacje i dane na
temat zjawiska duchowości, umożliwiły weryfikację założeń teoretycznych, a także stały się
inspiracją do dalszego pogłębiania i analizowania tego zagadnienia.
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Streszczenie
Efektywność witryn internetowych jest zazwyczaj analizowana po zaangażowaniu użytkowników rozumianym,
jako średni czas spędzony na stronie, ilość odsłon na sesję, współczynnik odrzuceń oraz liczby powracających
użytkowników. Z drugiej strony patrzymy na zaangażowanie użytkownika pod względem konwersji, czyli
oczekiwanego celu wykonanego przez odbiorcę na naszej stronie. Takim celem może być sprzedaż
(w przypadku sklepów internetowych) lub jak w przypadku poniższej analizy: konfiguracja produktu,
wyszukiwarka sprzedawcy oraz przejście do witryny sprzedawcy. Żeby osiągnąć nasz cel musimy „ściągnąć”
użytkowników na naszą stronę internetową – mamy tutaj do dyspozycji różne źródła pochodzenia ruchu, a celem
poniższej analizy jest pokazanie, jakie źródła najszybciej i najefektywniej pomogą w osiągnięciu tego celu.
Słowa kluczowe: Strona internetowa, Analityka internetowa, Konwersje, Zaangażowanie użytkowników

Impact of website traffic sources ondigital marketing efficiency: user
engagement and conversion rate
Summary
Website efficiency is usually analyzed based on user engagement, which is measured by average time spend on
site, pages per session, bounce rate and returning visitors. On the other hand, we look into user engagement
measured based on conversions, which means specified goals completed by the users on the websites. A goal can
be directly sales related (in case of e-commerce shops) or as in the below analysis: product configuration, finding
a dealer and clicking out to the dealer’s website. To achieve our goal, we need to drive traffic to our website
which can be done by several traffic sources and the aim of the below paper is to show which traffic sources will
cause the fastest and most effective conversion rate.
Keywords: Website, digital analytics, Conversions, User engagement.

1. Wstęp
W dobie digitalizacji i ciągle rosnącego i zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego
w Internecie, jednym z bardzo ważnych elementów strategii digitalowej stało się zwiększanie
ruchu przychodzącego i wzrost konwersji na witrynach internetowych. Obecnie istnieje wiele
źródeł ruchu przychodzącego na stronie internetowej – zaczynając od bezpłatnych, takich jak
ruch bezpośredni i organiczny, po płatne źródła, jakimi są reklamy banerowe, media
społecznościowe, płatne wyniki w wyszukiwarkach lub też mieszane formy, takie jak e-mail
marketing (możliwość korzystania z kupionej lub z własnej bazy) oraz linki przychodzące
(z płatnej współpracy z portalami i influencerami oraz bezpłatnej współpracy, czasem
barterowej, z partnerami biznesowymi).
Działania marketingowe, które mają na celu optymalizację witryn internetowych,
powinny działać dwuwymiarowo – z jednej strony trzeba zadbać o wartościowy ruch,
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a z drugiej o odpowiedni user experience

65

na stronie. Temat UX jest szeroko opisany

w literaturze: funkcjonalność strony internetowej i wrażenia użytkownika zostały opisane
jako kluczowe mierniki jakości strony internetowej (Sivaji i Tzuaan, 2012) i kluczowym
elementem stron chcących odnieść komercyjny sukces (Lowry i in., 2006). Dla dzisiejszych
użytkowników istnieje tak wiele możliwości w środowisku internetowym, że każda pomyłka
w spełnianiu oczekiwań może spowodować utratę potencjalnego klienta (Kakalejčík, 2016).
Krug (2014) uważa, że użyteczna strona internetowa to taka, na której osoba o przeciętnej lub
nawet słabej zdolności internetowej może odnaleźć bez problemu interesujące dla siebie
elementy lub też odpowiedzi na swoje pytania. Poszczególne źródła ruchu były również
szeroko analizowane w literaturze, zaczynając od SEO i elementów optymalizacji stron pod
względem wyszukiwarek (Sungin, 2016). Omidvar (2011) wspomniał, że bezpośrednie
wizyty (direct traffic) mają więcej odsłon stron w porównaniu z ruchu przychodzącego
z linków zewnętrznych (refferal traffic).Kaplan i Haenlein (2011) zauważyli, że media
społecznościowe oferują dwukierunkową komunikację: szansę dla osób indywidualnych na
bogatą cyfrową przestrzeń do wymiany poglądów i rekomendacji oraz do marketingu
szeptanego
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, ale również w znaczącym stopniu dla przedsiębiorstw na generowanie popytu

na swoje produkty lub usługi. Niemniej istnieje relatywnie mało publikacji nt. wpływu
poszczególnych źródeł ruchu na efektywność stron internetowych. Prasetio (2016)
przeanalizował, co prawda podobną tematykę, lecz skupił się jedynie na długości wizyt na
stronie internetowej i przeanalizował tylko trzy źródła ruchu: ruch bezpośredni, ruch
z przekierowań oraz z wyszukiwarek. Bardzo ciężko znaleźć analizę nt. wpływu źródeł ruchu
na szersze zaangażowanie na stronie: konwersje, średni czas na stronie, współczynnik
odrzuceń oraz ilość odsłon na wizytę.
Z drugiej strony, temat jest niezwykle ważny, ze względu na ciągle rosnące wydatki
przedsiębiorstw w zakresie marketingu internetowego. Jak wynika z raportu Reuters
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,

wydatki na marketing cyfrowy, wzrosły w 2018 porównując do 2017 o 44 procent w Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, czyli do 52 miliardów dolarów. Te same badania
wskazują, że globalne nakłady roczne mogą zbliży się do 100 miliardów dolarów. Według
65

Z Wikipedii: User experience, UX (ang. doświadczenie użytkownika) – całość wrażeń, jakich doświadcza
użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego. Stronapowinna: prezentować się w sposób
atrakcyjny dla użytkownika, być funkcjonalna, ergonomiczna, użyteczna, korzystanie z niej powinno sprawiać
przyjemność i dawać satysfakcję.
66
Marketing szeptany (ang. word of mouth) to działania marketingowe mające za zadanie dotarcie z informacją
marketingową do odbiorcy za pośrednictwem bezpośredniego, wyglądającego na „spontaniczny” przekazu
ustnego (wikipedia).
67
https://www.reuters.com/article/us-advertising-digital/global-spending-on-digital-marketing-nears-100-billionstudy-idUSKCN1M30XN
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raportu Interaktywnie.com „Reklama w Internecie”

68

również w Polsce zaobserwowaliśmy

zdecydowany wzrost wydatków na reklamę internetową. Po trzech kwartałach 2018 roku to
właśnie reklama internetowa okazała się zdecydowanym liderem, osiągając o 14,1% wyższe
budżety niż w analogicznym okresie zeszłego roku.
2. Cel, metoda i przedmiot badania
Poniższa analiza skupia się na wpływie poszczególnych źródeł ruchu na ich efektywność
marketingową witryny internetowej: zaangażowanie użytkownika oraz konwersje. Celem
badania jest odpowiedź na pytanie, jakie źródła ruchu pozwalają najszybciej i najlepiej
spełnić cele marketingowe na stronie internetowej.
Przy analizie zaangażowania użytkowników zostały brane pod uwagę następujące czynniki:


Średnia długość wizyty - od dawna uważana jest za kluczowy wskaźnik, jak skuteczna
jest strona oraz jak dobrze jest dobrany ruch na witrynie internetowej. Uważa się, że
im dłuższy jest czas spędzony na stronie tym bardziej zaangażowani są użytkownicy.
W mojej opinii, jest to tylko część prawdy: owszem zbyt krótki czas spędzony na
witrynie świadczy o tym, że użytkownik nie znalazł nic interesującego. Zbyt długi
czas połączony ze słabymi pozostałymi parametrami (takimi jak konwersja,
współczynnik odrzuceń) może również świadczyć o słabej optymalizacji. W takim
przypadku, użytkownik albo nie znalazł tego, czego szukał i tak długo „błądził” na
stronie, albo przekaz przy zdobywaniu ruchu (np. treść reklamy banerowej) jest
niezgodny z tym, co znajduję się na stronie. Ta druga wersja jest niestety dosyć
powszechnie wykorzystywana przez agencje marketingowe, które jako główny
czynnik sukcesu stawiają sobie CTR (z ang. click through rate)
cost per click)

70
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albo CPC (z ang.

nie zważając na dalszą podróż konsumenta na stronie internetowej.

Przy analizie czasu na stronie trzeba brać po pierwsze pod uwagę samą treść i wygląd
naszej strony (czas spędzony na długim artykule w Internecie powinien być znacznie
dłuższy niż na prostym landing page
action)

72

71

gdzie znajdujemy tylko jeden CTA (call to

. Po drugie ważne są pozostałe elementy takie jak np. ilość stron na sesje.
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https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-reklama-winternecie-2018-258304
69
Wikipedia: Współczynnik klikalności (ang. click through rate, CTR) – termin używany w reklamie
internetowej oznaczający stosunek między liczbą kliknięć a wyświetleniami reklamy, który mierzy się
w procentach.
70
CPC (cost per click) – współczynnik efektywności reklamy; jest to stosunek kosztów włożonych w emisję
reklamy do liczby kliknięć w daną reklamę.
71
Landing page – pierwsza, zazwyczaj bardzo prosta strona, na którą trafia odwiedzający pozyskany wskutek
podejmowanych przez firmę działań marketingowych.
72
Wikipedia: call-to-action – element serwisu WWW zachęcający do podjęcia działania przez internautę
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Jeśli użytkownik spędza długi czas na witrynie, która dostarcza dużo treści i wykazuje
również wysoką ilość odsłon podstron może to świadczyć o tym, że nic go nie
zainteresowało. W innym przypadku, gdy mamy wysoki czas na stronie i wysoki
współczynnik odrzuceń przy stronie z relatywnie małą ilością treści może to
świadczyć o tym, że użytkownik jest zagubiony i nie znajduję tego, czego szukał.


Współczynnik odrzuceń

73

: ten wskaźnik świadczy o tym jaki odsetek użytkowników

ograniczył się do jednej strony – tzn. ilu użytkowników zamknęło witrynę bez
przejścia na jakąkolwiek podstronę. W większości wypadków, żeby strona była
efektywna a użytkownicy zaangażowani niekorzystny staje się wysoki współczynnik
odrzuceń. Co prawda istnieją witryny internetowe, na których wysoki współczynnik
odrzuceń nie musi wskazywać na słaby wynik – dzieje się tak w przypadku np.
blogów czy portali, gdzie całościowe artykuły znajdują się na jednym adresie strony
www (URL) i nie ma konieczności „przeklikwania” się przez witrynę, jednak są to
zdecydowanie wyjątki. Na ogół można stwierdzić, że bardzo wysoki współczynnik
odrzuceń świadczy o słabym user experience, niezadowalającej treści na stronie
i o złym targetowaniu ruchu. Ciężko jest określić dokładną granicę zbyt wysokiego
współczynnika odrzuceń, ponieważ zależy to w dużej mierze od rodzaju stron.
W

przeanalizowanym

przypadku

strony

niekomercyjnej

skierowanej

do

użytkowników indywidualnych można określić granicę, jako zadowalającą poniżej
60%. Bardzo trudno też analizować współczynnik odrzuceń dla całego ruchu –
zazwyczaj będzie on wyższy dla użytkowników przychodzących z reklam banerowych
niż dla użytkowników przychodzących z wyszukiwarki – ta druga grupa jest
z założenia zainteresowana produktami znajdującymi się na stronie, gdyż chwilę
wcześniej szukała te same produkty w wyszukiwarce Google. Bardzo często widać też
taką tendencję, że ruch z urządzeń mobilnych wykazuje wyższy współczynnik
odrzuceń niż z urządzeń stacjonarnych – osoby korzystając z urządzeń mobilnych są
często w ruchu i bardziej przeglądają treści niż angażują się w szczegóły. Powodów na
za wysoki współczynnik odrzuceń może być wiele: zaczynając od problemów
technicznych takich jak zbyt długi czas ładowania strony, po powody związane ze
słabej, jakości treścią, przeładowania strony albo źle dobrane tytuły i opisy
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Z definicji Google Analytics: Odrzucenie to sesja w witrynie ograniczona do jednej strony. W Analytics do
odrzuceń zalicza się konkretnie te sesje, podczas których zostało uruchomione tylko jedno żądanie do serwera
Analytics, np. gdy użytkownik wyświetla pojedynczą stronę w witrynie, a następnie opuszcza ją bez
wywoływania w ramach tej sesji żadnych innych żądań wysyłanych do serwera Analytics.
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poszczególnych stron

74

.Ważnym aspektem w optymalizacji współczynnika odrzuceń

jest user experience – strony, które są przeładowane reklamami, pop upami, zbyt dużą
ilością przycisków call to action mogą doświadczyć wysoki współczynnik odrzuceń.
W celach optymalizacji warto zrobić testy A/B i przeanalizować różne wersje witryny
– zaczynając od większych zmian (kolory, układ strony) po końcową optymalizację
drobnych elementów (np. czcionka na stronie, kolor CTA).


Strony/sesja: ten wskaźnik świadczy o tym, ile stron zostało otwartych na naszej
witrynie podczas jednej sesji, (czyli w uproszczeniu jednej wizyty). Domyślnie sesja
trwa w panelu analitycznym Google Analytics 30 minut. Jeśli użytkownik będzie
nieaktywny, przez co najmniej 30 minut jego dalsze działania zostaną przypisane do
nowej sesji, jeśli jednak opuści witrynę i powróci do niej przed upływem tego czasu,
zostanie przypisany do pierwotnej sesji. W przypadku, gdy użytkownik powróci
z innego źródła lub innej kampanii, to także będzie policzone, jako nowa sesja. Tutaj
ważnym aspektem jest to, że sesji nie należy mylić w użytkownikami –do jednego
użytkownika można przypisać kilka sesji, jeśli ten opuścił witrynę na ponad 30 min
i wrócił ponownie do niej. Interpretacja tego wskaźnika jest podobna do interpretacji
średniego czasu i współczynnika odrzuceń – w przypadku długiej strony, która
zawiera dużo treści ilość stron na sesję może być mniejsza niż w przypadku prostej
strony wymagającej „przeklikiwania”.



Procent powracających użytkowników: jeden użytkownik może wygenerować kilka
sesji. Liczba unikalnych użytkowników jest wyznaczana na podstawie plików cookie75
zapisywanych w przeglądarkach. Informuje o tym, jak wiele osób weszło na daną
stronę w danym okresie. Nowy użytkownik to taki, który rozpoczyna pierwszą sesję
z daną witryną, a powracający to ten, który nawiązuje kolejną sesję z daną witryną.
Ten wskaźnik jest niestety często omijany lub traktowany, jako mniej istotny
w analityce webowej. W dzisiejszych czasach, żeby skonwertować użytkownika
w potencjalnego klienta są potrzebne zazwyczaj większe liczby kontaktów
z użytkownikiem niż tylko jedna wizyta na witrynie. Obecnie w digital marketingu są
metody,

które

pomogą

zwiększyć

liczbę

powracających

użytkowników

–najpopularniejsza to remarketing polegająca na „śledzeniu” użytkownika reklamą po
74

Tzw. Meta Titles i Descriptions, które się wyświetlają w wyszukiwarce.
Wikipedia: HTTP Cookie (tłumaczone czasem jako plik cookie, w skrócie cookie, również ciasteczko – mały
fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy
następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i
odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
75
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momencie opuszczenia przez niego witryny. Możemy tutaj wybrać prostą formę
śledzenia, – czyli jedna kreacja, która odsyła użytkownika po kliknięciu na stronę
główną naszej witryny, lub bardziej zaawansowaną formę, czyli kreacja nawiązuje do
ostatniej strony, na której użytkownik opuścił witrynę i przekierowuj go na tą samą
stronę lub nawet na kolejny krok. Druga praktyka jest często stosowana w przypadku
sklepów internetowych – śledzą nas reklamy banerowe ostatnio lub często oglądanego
produktu. Niestety, ze względu na dosyć wysokie koszty stworzenia tak wielu kreacji
trzeba dokładnie przekalkulować ilość wizyt vs. współczynnik klikalności na reklamy
banerowe i na tej podstawie podjąć decyzję, ile kreacji reklam będzie najbardziej
opłacalne.
Przy analizie zostały brane pod uwagę następujące źródła ruchu:


Ruch z przekierowań (z ang. refferal traffic): jest to ruch pochodzący z witryn
zewnętrznych i odsyłający użytkowników do strony. Może to być ruch
pochodzący zarówno z płatnej współpracy z portalami (np. artykuły sponsorowane
na portalach motoryzacyjnych, współpraca z influencerami i blogerami) jak i ruch
bezpłatny (np. z własnej sieci franczyzowej, z własnego bloga zbudowanego poza
infrastrukturą witryny internetowej, ze stron partnerów biznesowych, ruch
z informacji prasowych). Przy stronach dobrze zoptymalizowanych pod kątem
wyszukiwarek znacząca część ruchu z przekierowań może pochodzić z tzw.
Anchor text, czyli link we fragmencie artykułu, który został wyróżniony przez
podkreślenie i inny kolor czcionki. Pod tekstem „ukryty” jest link prowadzący do
zewnętrznej strony.



Ruch organiczny (z ang. organic traffic): jest to ruch bezpłatny przychodzący
z wyszukiwarek, w przypadku rynku polskiego przede wszystkim z google.pl
i google.com. Bezpłatnymi wynikami wyszukiwania są wszystkie wyniki
wyszukiwania niebędące wykupionymi reklamami. Nie są one, więc wyświetlane
z dopiskiem „add” albo „reklama” i znajdują się poniżej wyników płatnych.
Wielkość ruchu organicznego jest zależna od dwóch głównych czynników: ilość
miesięcznych wyszukiwań słów kluczowych związanych z naszymi produktami
i naszą branżą oraz stopniem zoptymalizowania strony pod kątem wyszukiwarek.
Każda strona internetowa jest skanowana przez roboty Googla i „oceniana” pod
kątem przydatności do wyszukiwanych słów kluczowych – w dużym skrócie
i uproszczeniu można powiedzieć, że im lepsze dopasowanie tym wyższe wyniki
w wyszukiwarce. Google bierze pod uwagę wiele aspektów strony – zaczynając od
329

technicznych aspektów takich jak czas ładowania strony, struktura nagłówków,
poprawność kodów, pliki robots.txt

76

po optymalizację treści – czyli słowa

kluczowe w treści, w tytułach i opisach. Uogólniając można powiedzieć, że im
więcej wyszukiwań na dane słowo tym trudniej znaleźć się na wysokiej pozycji.
Z drugiej strony trzeba też brać pod uwagę intencje użytkownika – ktoś, kto
wyszukuje np. bardzo ogólne słowo typu „opony” zazwyczaj znajduje się znacznie
wyżej w lejku sprzedażowym niż osoba wyszukująca tzw. długi ogon „Nowe
opony zimowe Goodyear 17 cali cena”. Pierwsza osoba wyszukująca opony może
mieć na myśli opony używane, nowe, do ciężarówki, do samochodu osobowego
lub być nawet zainteresowana wynikami testów opon, druga osoba zaś na bardzo
doprecyzowaną intencję (zazwyczaj zakupową przy słowach typu cena, promocja,
lub dokładną miejscowość).


Ruch bezpośredni (z ang. direct traffic): odwiedziny bezpośrednie oznaczają, że
użytkownik wszedł na daną stronę bez pośrednictwa innych źródeł, wpisując do
przeglądarki po prostu adres danej strony internetowej (korzystając z paska
zakładek lub z linku podanego w dokumencie word, excel, pdf). Ruch bezpośredni
często świadczy o rozpoznawalności witryny – o ile przy największych portalach
typu Facebook oraz Youtube ten ruch jest relatywnie duży, o tyle przy mniej
znanych witrynach, szczególnie jak URL
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jest długi, ten ruch będzie

zdecydowanie mniejszy. Często ten ruch może być nasilony w momencie, kiedy
firma prowadzi kampanie offline’owe (radio, telewizja, billboardy), na których
widnieje adres strony internetowej. Ruch bezpośredni nigdy nie powstaje „sam
z siebie” a jest efektem (bezpośrednim lub pośrednim) wcześniejszych działań
marketingowych.


Ruch płatny z wyszukiwarek (z ang. SEA

78

): ruch pochodzący z płatnych

wyników wyszukiwarek (Google, Bing, Yahoo). Wyniki płatne to pierwsze wyniki
pojawiające się pod paskiem wyszukiwań lub po prawej stronie wyszukiwarki,
zaznaczone dopiskiem „add” lub „reklama”.

Pozycja w wyszukiwarce jest

uzależniona od kilku czynników: maksymalnej kwoty, którą chcemy zapłacić za
jedno kliknięcie, od tzw. Google quality score oraz od spodziewanego CPC. Przy
76

Wikipedia: Robots Exclusion Protocol – mechanizm informowania automatów o tym, czego nie powinny robić
na stronie WWW.
77
URL oznacza w uproszczeniu adres strony www.
78
SEA (Search Engine Advertising): Wykupywanie reklam w wyszukiwarkach. Obok SEO (Search engine
optimization) druga część działań SEM (Search engine marketing).
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uruchomieniu kampanii w wyszukiwarce musimy ustawić tzw. max CPC – czyli
kwotę, którą maksymalnie chcemy zapłacić za jedno kliknięcie. Nie zawsze jednak
będzie to faktyczna kwota do zapłaty, gdyż adwords działa na zasadzie aukcji
i zapłacimy rzeczywisty CPC – czyli minimalną kwotę wymaganą do utrzymania
pozycji reklamy (uzależniona w dużej mierze od maksymalnego CPC jaką nasza
konkurencja jest w stanie zapłacić za dane słowo kluczowe). Drugi czynnik
– quality score – świadczy o dopasowaniu tekstu reklamowego do słowa
kluczowego oraz dopasowaniu do strony docelowej. Punkty ujemne w quality
score mają strony słabo zoptymalizowane lub dosyć powszechnie stosowana
praktyka używania słów konkurencyjnych (np. w przypadku, gdyby strona
Goodyear pozycjonowała się na słowa związane z Michelin lub Pirelli). Ostatni
czynnik to klikalność reklamy – jak każda firma tak i Google chcąc uzyskać jak
największe zyski preferuje strony, które mają wysoki współczynnik klikalności na
słowa kluczowe.


Ruch z reklam banerowych: ruch pochodzący z kampanii marketingowych
prowadzonych przez system programmatic media buying
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, w sieci partnerskiej

google (Google display network) oraz przez bezpośrednią współpracę, z portalami,
które umieszczają odpowiednie reklamy na swojej stronie.


Ruch z portali społecznościowych: ruch pochodzący z Facebook’a, Youtuba,
Instagrama lub innych portali społecznościowych.

Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu danych z strony internetowej
www.goodyear.pl w okresie od Marca 2016 do końca 2018 roku. Dane pochodzą z panelu
analitycznego Google Analytics.
3. Wyniki badań
W przeanalizowanym okresie od Marca 2016 do końca roku 2018 całkowita ilość
użytkowników
z

zanotowanych na

przekierowań

stanowił

witrynie

największą

Goodyear.pl

część

to

całościowego

ponad 260 000.
ruchu

(ponad

Ruch
127000

użytkowników). Ten ruch pochodzi w największej mierze z płatnej współpracy prowadzonej
z portalem moto.wp.pl w sezonie letnim (Marzec 2016). Ruch organiczny oraz bezpośredni
znajdują się na 2 oraz 3 miejscu porównując do całościowego ruchu. Ruch organiczny
wykazuje również największy odsetek powracających użytkowników. Najmniejszy ruch
został zanotowany z płatnych wyników wyszukiwarki, z reklam bannerowych i portali
79

Programmatic media buying: Forma kupna reklamy online, która pozwala prowadzić zautomatyzowane
kampanie reklamowe.
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społecznościowych. Relatywnie wysoki jest współczynnik powracających użytkowników
z portali społecznościowych (Facebook), ale główny powód to duża frekwencja ustawiona
przy targetowaniu reklam – każdy użytkownik mógł reklamę zobaczyć kilka i czasem nawet
kilkanaście razy. Najmniejsza ilość powracających użytkowników jest widoczna z ruchu
bezpośredniego.
Zródła ruchu - Marzec 2016 - Grudzień 2018
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Wyk.1 Wielkość ruchu na stronie Goodyear.pl podzielone na źródła oraz % powracających użytkowników
w okresie od Marca 2016 do Grudnia 2018 . Źródło: Google Analytics.

Zaangażowanie użytkowników jest pokazane na poniższym wykresie wg. średniej długości
wizyty oraz współczynnika odrzuceń. Współczynnik ten jest najwyższy przy ruchu
z przekierowań, z portali społecznościowych oraz reklam banerowych. Niski współczynnik
odrzuceń jest widoczny z ruchu organicznego, bezpośredniego oraz z płatnych kampanii
w wyszukiwarce. Taka sama zależność jest widoczna przy średnim czasie spędzonym na
stronie – największe zaangażowanie wykazują źródła z wyszukiwarek (płatne i organiczne)
oraz z ruchu bezpośredniego. Najmniej zaangażowane są osoby z przekierowań, reklam
banerowych i portali społecznościowych.
Podobne tendencje jak przy zaangażowaniu użytkowników są również widoczne przy
konwersjach. Pierwsza, najłatwiejsza do osiągnięcia konwersja, „znajdź sprzedawcę” jest
widoczna przy płatnym ruchu z wyszukiwarek, przy ruchu organicznym oraz bezpośrednim.
Kolejna konwersja „znajdź sprzedawcę” jest największa przy ruchu bezpośrednim oraz
organicznym. Najtrudniejsza do osiągniecia konwersja „przejście na stronę sprzedawcy” jest
we wszystkich źródłach niska (od 2,1% do 0%), lecz nie jest to konwersja niezbędna do
dokończenia przez użytkowników procesu zakupowego, gdyż na stronie „znajdź sprzedawcę”
znajduję się wiele informacji pozwalających na nawiązanie kontaktu poza środowiskiem
internetowym (dokładny adres z mapką, numer telefonu oraz godziny otwarcia).
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Zaangażowanie użytkowników wg. zródła ruchu
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Wyk.3 Zaangażowanie użytkowników (konwersje) według źródeł ruchu w okresie od Marca 2016 do Grudnia
2018. Źródło: Google Analytics

4. Wnioski
Źródła, które wykazują największe zaangażowanie użytkowników i najwyższy współczynnik
konwersji to ruch płatny z wyszukiwarek, organiczny ruch oraz ruch bezpośredni. Relatywnie
duże zaangażowanie jest też widoczne z ruchu z przekierowań od partnerów biznesowych,
niestety duża kampania z wp.moto dosyć mocno obniżyła średnią ruchu z przekierowań.
Warto rozważyć możliwość odejścia od typowej reklamy takiej jak artykuły sponsorowane
albo reklamy banerowe na portalach motoryzacyjnych w bardziej naturalnie wyglądające
działania marketingowe takie jak współpraca z influencerami i blogerami. Możliwości są tutaj
dosyć szerokie – od recenzji produktu, po konkursy na social mediach, posty gościnne
(w przypadku prowadzenia bloga albo mikro bloga, posty eksperckie, e-booki, delikatny
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produkt placement w materiałach blogera). Marketingowcy powinni się przekonać, że blogi
stwarzają ogromne możliwości w sferze innowacyjnej i niecodziennej promocji. Współpraca
z blogerami to też wiele możliwości wbudowaniu wizerunku marki opartego na
storytellingu80.
Ruch organiczny przychodzi prawie wyłącznie ze słów kluczowych związanych
z własną marką (słowa Goodyear i pochodne), świadczy to o dosyć słabej optymalizacji pod
kątem wyszukiwarek. Na pewno warto zainwestować w dalszą optymalizację strony, tak żeby
trafić na wyższe pozycje w ogólnych słowach związanych z branżą. Pozwoli to zbudować
większy wartościowy ruch z dobrze konwertującego źródła a druga przewaga to bezpłatny
ruch, który pomoże wykazać oszczędności budżetowe (mniejsze nakłady na ruch płatny
z wyszukiwarek).
Ruch bezpośredni jest szczególnie wysoki na model opon Eagle F1 Asymmetric
3 w okresie kampanii letniej 2016 – w tym okresie została przeprowadzona duża kampania
offlinowa, która przyciągnęła użytkowników. Ruch bezpośredni jest efektem innych działań
marketingowych, dlatego wszelkie inwestycje mogą zwiększyć to wartościowe źródło ruchu.
Mimo wysokich konwersji z ruchu płatnego z wyszukiwarek warto to źródło stopniowo,
przynajmniej w jakimś stopniu zastąpić ruchem bezpłatnym (organicznym z wyszukiwarek)
– szczególnie poza sezonem sprzedażowym. Reklama w wyszukiwarkach jest bardzo droga
– w najbardziej obiecujących obszarach jakimi są duże miasta koszt za kliknięcie wynosi
średnio 3 zł (w porównaniu do CPC ze znacznie tańszego źródła jakim jest social media, które
wynosi około 0,20 – 0,50 zł). Płatny ruch z wyszukiwarek będzie, więc nawet mimo dużego
zaangażowania wykazywał wysoki CPA.
Relatywnie mały i słabo konwertujący ruch jest widoczny z reklam banerowych oraz
z portali społecznościowych – te źródła marketingowe wciąż służą bardziej do budowania
świadomości marki niż do generowania ruchu i konwersji. Warto jednak wszelkie działania
marketingowe wzmacniać promocją na social media, nawet, jeśli to źródło nie jest najlepszym
rozwiązaniem do budowania ruchu i konwersji na stronie. Media społecznościowe pozwalają
dotrzeć relatywnie tanio do dużej grupy odbiorców i stworzyć, przy odpowiednim przekazie,
dobrą relacje z użytkownikami. Aby odnieść sukces na Facebook ‘u należy przygotować
przejrzystą strategię i ustalić jasne cele, a w kolejnym etapie na bieżąco monitorować,
optymalizować i korygować działania. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych „Big
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Wikipedia: Marketing narracyjny (ang. storytelling) – technika marketingowa, której celem jest promocja
marki lub produktu za pomocą snucia intrygującej dla odbiorcy opowieści. Marketing narracyjny jest skuteczną
metodą sprzedaży, gdyż wyróżnia się wśród innych informacji i reklam, z którymi obcują potencjalni klienci.
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Idea”81 może być komunikacja wiązana z produktem oraz daną branżą, w której firma
funkcjonuje. Warto też pamiętać, że przy komunikacji marki i firmy, odchodzi się od postów,
które sztucznie pomagają wywołać zaangażowanie: komunikaty niezwiązane z tematem
przewodnim naszego kanału a jedynie takie, które mają na celu wywołanie jak największego
zaangażowania – niestety często wśród grupy odbiorców niekoniecznie zainteresowanych
naszą firmą i marką.
Ostatnim ważnym aspektem jest ciągła analityka internetowa, której głównym celem
jest zaproponowanie rozwiązań optymalizacyjnych mających na celu wzrost współczynnika
konwersji oraz zaangażowania na stronie. Jest to ważne po pierwsze pod kątem inwestycji
marketingowych, gdyż pokazuje, jakie działania pozwolą nam najszybciej i najefektywniej
osiągnąć nasze cele biznesowe. Z drugiej strony, można dużo wniosków wyciągać na temat
użyteczności i zoptymalizować działanie naszej strony. Google Analitycs pozwala również
poznać naszą grupę docelową i profile nabywców. Warto porównać profil osób
przychodzących na stronę oraz tych, którzy najlepiej konwertują. Takie działanie pozwala
poznać naszą pożądaną grupę i wyciągać wnioski nt. układania przyszłych kampanii
marketingowych.
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Streszczenie
W latach 1976-89 Archidiecezja Wrocławska była jedną z najbardziej rozległych terytorialnie i obejmowała
swoim zasięgiem ponad 20 tys. km2. Zgodnie z dokumentem sporządzonym przez Departament IV MSW
w 1988 r., posługę kapłańską na jej terenie pełniło 1692 duchownych. Prezentowali oni różne postawy wobec
socjalistycznego państwa. Istotnym źródłem informacji o działaniach Służby Bezpieczeństwa wobec
wrocławskiego kleru, arcybiskupa Gulbinowicza i wydarzeń, które miały miejsce w tamtym okresie jest
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. W poniższej pracy przedstawiono m. in. ocenę sytuacji w archidiecezji
wrocławskiej w oparciu o materiały Służby Bezpieczeństwa, działalność tajnych współpracowników na jej
terenie i prowadzone sprawy operacyjne. Ukazane zostały relacje władz państwowych ze środowiskiem
kościelnym, nastroje panujące w tym środowisku.
Słowa kluczowe: archidiecezja, duchowny, Henryk Gulbinowicz

The relationship between the state and the clergyman of the Archdiocese of
Wrocław in the years 1976-1989
Summary
In the years 1976-1989, the Archdiocese of Wroclaw had one of the most extensive territories and covered over
20,000. km2. According to a document prepared by Department IV of the Ministry of Internal Affairs, in 1988,
there were 1692 priests on its territory. They represented different attitudes towards the socialist state. An
important source of information about the activities of the Security Bureau with regard to the Wrocław clergy,
Archbishop Gulbinowicz and the events that took place at that time is the Archive of the Institute of National
Remembrance. The following work presents, among others: an assessment of the situation in the Archdiocese of
Wrocław based on the materials of the Security Bureau, the activities of secret collaborators on its territory and
the operations led there. The relationship of the state's authorities with the church circles and the moods
prevailing in this environment have been shown.
Keywords: archdiocese, clerygman, Henryk Gulbinowicz

1. Wstęp
W okresie funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce środowisko kościelne
stanowiło obiekt zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. Istotną rolę w procesie
operacyjnego rozpracowania kleru pełnił Wydział IV Departamentu MSW. Był on organem
powołanym do systematycznej walki z antypaństwową działalnością Kościoła katolickiego.
Do jego zadań należało, m.in. zwalczanie tzw. reakcji antykomunistycznych, zapewnienie
społecznego posłuszeństwa, inwigilacja i szykanowanie środowiska kościelnego. Zdobywane
informacje wykorzystywano w celu dezintegracji kleru. Podejmowano działania, mające
doprowadzić do konfliktu społecznego i zniechęcenia wierzących do Kościoła. (Jedynak
2016) Obiektem zainteresowań były stosunki interpersonalne w środowisku duchownym i ich
relacje z wiernymi. Starano się zdobyć tzw. dane wrażliwe odnoszące się do stanu zdrowia
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kapłanów i ewentualnych problemów o charakterze moralnym. Kontroli poddawano
prezentowane przez nich postawy i zachowania. Stanowisko kleru wobec władzy państwowej
i opozycyjnej “Solidarności”, stanowiło główne kryterium, według którego decydowano
o przypisaniu ich do kategorii osób lojalnych wobec władzy, neutralnych lub jej wrogich.
Działania podejmowane przez Służbę Bezpieczeństwa obejmowały archidiecezję
wrocławską. W tamtym okresie była ona jedną z najbardziej rozległych terytorialnie
i obejmowała swoim zasięgiem ponad 20 tys. km2. Zgodnie z dokumentem sporządzonym
przez Departament IV MSW w 1988 r., posługę kapłańską na jej terenie pełniło 1692
duchownych (Jedynak 2016). Prezentowali oni różne postawy wobec socjalistycznego
państwa. Niektórzy z nich dobrowolnie podejmowali współpracę z bezpieką. Wobec innych
podejmowano działania operacyjne, mające umożliwić ich rozpracowanie. Ważnym
wydarzeniem, mającym wpływ na środowisko wrocławskiego kleru było objęcie rządów
przez bp Henryka Gulbinowicza. Decyzja papieża o nominacji młodego biskupa spotkała się
z różnym odzewem. Reakcje miejscowych duchownych były skrupulatnie spisywane przez
pracowników bezpieki.
2. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
W dniach 21-29 października 1978 r. w archidiecezji wrocławskiej odbył się Tydzień
Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorem wydarzenia był Klub Inteligencji Katolickiej przy
współudziale Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Patronatem był
arcybiskup Henryk Gulbinowicz. W programie imprezy zostały uwzględnione prelekcje
i wystąpienia artystyczne, które miały miejsce w siedzibie KIK, katedrze wrocławskiej
i parafiach: św. Elżbiety i św. Augustyna we Wrocławiu (Waligóra 2016) Wśród
przedstawianych referatów znajdowały się tj. “ Walka o kulturę polską w okresie okupacji postawy moralne inteligencji polskiej”, “ Kultura masowa a jakość życia” i “Czy kultura
katolicka ma przyszłość”.(IPN Wr 053/2259) Gościem wydarzenia był czołowy działacz
katolicki z Austrii. Kurt Skalnik, pełniący funkcję szefa wydziału prasowego kancelarii
austriackiego prezydenta, przedstawił referat pt.: “Droga Austrii do neutralności
i świadomości narodowej”. Zgodnie z notatką sporządzoną przez mjr Władysława
Skałeckiego, jego wystąpienie nie wzbudziło zainteresowania wśród słuchaczy. Tydzień
Kultury Chrześcijańskiej został zakończony nabożeństwem celebrowanym przez biskupów
Dyczkowskiego i Rybaka, który podczas kazania podkreślił znaczenie jubileuszu 20-lecia
KIK we Wrocławiu. Duchowny zwrócił uwagę na zasługi stowarzyszenia w rozwój kultury
regionu i jego wkład w chrześcijańskie wychowanie społeczeństwa archidiecezji
wrocławskiej. Podczas wydarzenia jedynie trzy osoby odniosły się w swoich wystąpieniach
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do ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Pozostałe referaty ograniczały się do
kwestii religijnych. Jak ustalono Tydzień Kultury Chrześcijańskiej nie przyniósł
oczekiwanych rezultatów, a organizatorzy mieli problemy z zapewnieniem odpowiedniej
frekwencji podczas niektórych imprez. Najwięcej osób było obecnych podczas mszy
w katedrze (około 1200). Inne miejsca odwiedziła znacznie mniejsza grupa słuchaczy, co
zdaniem

mjr

Skałeckiego

świadczyło

o

braku

zainteresowania

przedstawioną

problematyką.(IPN 053/2259)
3. Duchowni Archidiecezji Wrocławskiej wobec NSZZ „Solidarność”
Wyzwaniem zarówno dla strony kościelnej, jak i władz państwowych okazał się rok
1980. W połowie czerwca jej przedstawiciele zanalizowali raport partyjny, zgodnie, z którym
“Nienaruszalne

pozostają

podstawowe

kierunki

polityki

wyznaniowej,

oparte

na

marksistowsko-leninowskich zasadach, świeckiego charakteru państwa, które gwarantuje
wolność sumienia i wyznania, ale sprzeciwia się wszelkim próbom klerykalizacji
społeczeństwa”.(Tajne dokumenty 1993) Masowe strajki, do których doszło w lipcu
i sierpniu, zakończyły się podpisaniem porozumień społecznych i powstaniem NSZZ
“Solidarność” we wrześniu. Wydarzenia tych miesięcy w gruntowny sposób wpłynęły na
sytuację społeczno-polityczną w kraju. Strona Kościelna, która prawdopodobnie nie zdawała
sobie sprawy z ewentualnych skutków buntu, udzieliła moralnego poparcia dla uczestników
strajku. Równocześnie w środowisku kleru pojawiały się głosy niepokoju, które wiązały się
z groźbą interwencji sowieckiej. Prymas Wyszyński nawoływał do podjęcia rozmów, aby
uniknąć zewnętrznej interwencji i zachować niezależność. Wydarzenia w Gdańsku, stanowiły
także próbę dla Kościoła katolickiego, który musiał pokazać swoją jedność. Na wsparcie ze
strony duchownych oczekiwali uczestnicy strajków. Obecność kapłanów uwiarygodniła ich
postawę a wspólna modlitwa dodawała sił (Żaryn 2003). Duchowni “wspomagali modlitwą
załogi wielu innych zakładów pracy, solidaryzujących się w akcji strajkowej z Wybrzeżem”.
Drugiego dnia strajku arcybiskup Gulbinowicz “udzielił błogosławieństwa wszystkim
strajkującym robotnikom i całemu społeczeństwu”. W wrocławskich kościołach rozpoczęto
modlitwy. Wierni zebrali środki finansowe, które przekazano MKS-owi (Suleja 1996).
Sytuacja polityczno-operacyjna w archidiecezji wrocławskiej związana była ze
stanowiskiem Episkopatu i oficjalnymi wypowiedziami biskupów (m.in. bp Adama
Dyczkowskiego i Tadeusza Rybaka). Duchowni nawoływali do zachowania spokoju
społecznego. Wyrażali przekonanie, że istniejące konflikty należy rozwiązać na “drodze
dialogu i wzajemnych kompromisów” (IPN Wr 053/2126). Ich zdaniem w przypadku
nasilenia się sporu i zewnętrzna interwencja, pogorszyłaby sytuację Kościoła katolickiego
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w Polsce. W sporządzonym przez naczelnika Wydziału Inspekcji KW MO sprawozdaniu
oceniono, że hierarchowie są przekonani o ówczesnej pozycji kościoła, którą wykorzystywali
do wywierania nacisków na władze państwowe w sprawach wyznaniowych. Jawne wsparcie
dla “Solidarności” wyraził biskup Dyczkowski, co wpłynęło na stosunek wrocławskiego kleru
do powstających związków zawodowych. Równocześnie w środowisku duchownym
utwierdziło się przekonanie o zbyt wolnym przebiegu odnowy, co było sprzeczne
z oficjalnymi deklaracjami władz państwowych. Twierdzono, że główną przyczynę stanowi
konserwatyzm członków kadry partyjnej i administracyjnej, obawiających się utraty
zatrudnienia. W grudniu 1980 r. wśród wrocławskiego kleru wzrastała obawa przed
interwencją zewnętrzną (IPN Wr 053/2126 ).
Hierarchowie od pierwszych dni istnienia “Solidarności”, przestrzegali ich członków
przed zbyt gwałtownymi ruchami, które mogłyby przyczynić się do bezpośrednich
konfliktów. Nieustannie podkreślali rolę dialogu. Kościół katolicki pełniąc pełniąc rolę
wyrozumiałego i opiekuńczego ojca, był świadkiem wszystkich sukcesów związku.
Szczególny

charakter

miało

święcenie

lokali

“Solidarności”.

Jedność

Kościoła

i “Solidarności” była widoczna w ich codziennej działalności. Członkowie związku
demonstrowali swoją postawę w trakcie uroczystości kościelnych, podkreślając swoje
przywiązanie i zaufanie do środowiska kościelnego. Obie strony wyrażały nadzieję, że czasy
dyktatury totalitarnej należą do przeszłości, a jej pozostałości w postaci władz państwowych
ulegną nowym siłom politycznym i społecznym (Wrzesiński 2001).
Szczególnym autorytetem wśród członków Związku cieszył się abp Gulbinowicz. Nie
wszystkie rady, skierowane przez stronę Kościelną, były przez nich przestrzegane. Nie było
ich na pewno mało. Kościół dolnośląski posiadał w swoich szeregach znaczną grupę
Polaków, którzy jeszcze w swojej wschodniej ojczyźnie doświadczyli grozy totalitarnych
rządów komunistycznych. Wyraźne ostrzeżenie dla władz “Solidarności” sformułował
Episkopat, już po śmierci prymasa Wyszyńskiego: “Należy stosować tylko i wyłącznie takie
środki, które nie narażają najwyższego dobra, jakim jest niepodległość i nie zagrażają
dotychczasowym ogromnym osiągnięciom uzyskanym przez “Solidarność”. Kościół
przestrzega jednak zarazem bardzo zdecydowanie władze przed próbami gwałtownych
działań, mających zdławić opozycję antykomunistyczną. Wskazywał na niebezpieczne
konsekwencje takich działań dla całego narodu”.(Wrzesiński 2001)
4. Stan wojenny
Wprowadzenie stanu wojennego było zaskoczeniem dla strony kościelnej i działaczy
“Solidarności”. Informacja została przekazana abp Gulbinowiczowi pomiędzy 4 a 5 nad
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ranem przez gen. bryg. Kazimierza Steca. Podczas rozmowy miał on zapewnić, że działalność
prowadzona przez Kościół nie będzie zagrożona tak długo jak duchowni nie będą naruszać
prawa stanu wojennego. W trakcie posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR, wydano zgodę
na poinformowaniu hierarchów o zaplanowanym na 15 grudnia posiedzeniu Konferencji
Episkopatu, za pomocą wojskowych środków łączności. Mimo pewnych ustępstw, władze
państwowe zastosowały wobec Kościoła formy nacisku administracyjnego. Przed 13 grudnia
do Wojewódzkich Komend MO został wysłany tekst dekretu o stanie wojennym.
W dokumencie umieszczono art. 35, pozwalający na usuwanie ze stanowisk oraz
internowanie hierarchów i księży. Zapis był powodem interwencji sekretarza Episkopatu
Polski, abp Dąbrowskiego. W wyniku przeprowadzonych rozmów Barcikowski, z którym
hierarcha spotkał się 14 grudnia, bez konsultacji z przełożonymi zadzwonił do drukarni
z poleceniem wykreślenia kontrowersyjnego artykułu. Posunięcie zapobiegło internowaniu
wielu księży, do czego przymierzała się bezpieka.(Piotrowski 2004)
Kapłani

dolnośląskich

parafii

pomagali

aresztowanym,

internowanym,

represjonowanym i innym osobom, które potrzebowały wsparcia. W lutym 1982 r. “w wyniku
połączenia spontanicznej inicjatywy wrocławskich środowisk intelektualnych, akademickich
i robotniczych”(Suleja 1996), pod patronatem abp Gulbinowicza, został utworzony
Arcybiskupi Komitet Charytatywny. Jego liczne odpowiedniki lokalne były rozmieszczone na
terenie całego Dolnego Śląska. Organizacja jednoczyła wysiłek strony kościelnej i ośrodków
świeckich. Prowadzona jawna działalność, przeplatała się z pracą konspiracyjną. Wśród
członków Komitetu znajdowali wsparcie działacze “Solidarności” i wszystkie osoby
pokrzywdzone przez stan wojenny.
Duchowni wrocławskich parafii, od pierwszych godzin stanu wojennego, prowadzili
przygotowania do posługi duszpasterskiej. Dnia 17 grudnia zostały odprawione pierwsze
msze w intencji ofiar stanu wojennego. Świątynie stały się jedynym miejscem, gdzie bez
żadnych konsekwencji mogły pojawić się głosy protestu. W wystąpieniach duchowni odnosili
się do ówczesnej sytuacji w kraju. Dnia 20 grudnia, ks. Stanisław Dudek, nawiązując do
aktualnych wydarzeń, stwierdził: “obecny okres nie jest radosny dla narodu, gdyż został on
sterroryzowany i wystraszony siłą militarną. Znów mimo zapowiedzi padły strzały i są
śmiertelne ofiary. Rząd robotniczy strzela do robotników pomimo zapowiedzi, że taki stan się
więcej nie powtórzy” (IPN Wr 053/3310). Szczególne znaczenie miały zapoczątkowane we
Wrocławiu i rozpowszechnione w całym kraju msze święte za Ojczyznę. Pierwsza z nich
została odprawiona 13 stycznia 1982 r. we wrocławskiej katedrze. Nabożeństwo zostało
odprawione przez księży Andrzeja Dziełaka, Mariana Biskupa i Mirosława Drzewieckiego.
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W wygłoszonej homilii ks. Drzewiecki, powiedział: “Przez polską krainę przeszli uzbrojeni
w pistolety i w przepisy prawa wojennego siepacze Heroda, aby wybierać najlepszych synów
narodu z ich własnych domów. A ci, którzy zdołali ujść cało z tej branki, do dzisiaj tułają się
i ukrywają ścigani listami gończymi jak bandyci, jak zbrodniarze. [...] Panie, to, że naród
polski się nie załamał, że naród polski nie rezygnuje ze swoich praw, że robotnicy polscy
wciąż stoją przy swoich zdobyczach, gotowi bronić do ostatka Sierpnia osiemdziesiątego roku
- to wszystko, Panie, jest darem nadziejnym i Tobie ten cały, ogromny, dar serc ofiarujemy”
(Drzewiecki 1991).
5. Duszpasterstwo Ludzi Kultury i Sztuki
W styczniu 1983 r. z inicjatywy metropolity wrocławskiego utworzono Duszpasterstwo
Ludzi Kultury i Sztuki. W działalność duszpasterską zaangażowani byli ks. Drzewiecki
i Dziełak. Ich celem było otoczenie opieką i udzielenie moralnego wsparcia osobom, które
znalazły się w opozycji do władz po wprowadzeniu stanu wojennego. Spotkania
duszpasterstwa odbywały się w kościele św. Marcina we Wrocławiu i dawały możliwość
prowadzenia swobodnej dyskusji wśród zebranych. Duchowni w ramach prowadzonej
działalności organizowali akcje letnie (m.in. Oazy), które wywoływały niezadowolenie władz
państwowych. Podkreślano, że mają one polityczny, a nie religijny charakter. Jako dowód
przedstawiono wpisy uczestników wycieczek do ksiąg pamiątkowych, gdzie znajdowały się
tj. “za umęczoną ojczyznę i internowanych” (Piotrowski 2004). Duszpasterstwa skupiały
w głównej mierze młodzież akademicką, która nie akceptowała ówczesnej sytuacji i często
podejmowała działania konspiracyjne tj. roznoszenie ulotek. Duszpasterze akademiccy starali
się w przemyślany sposób zniwelować inicjatywy tego typu, przedstawiając “konspiratorom”
inne formy sprzeciwu. Do zachowania spokoju i rozważnego zachowania nawoływał m.in. ks.
A. Zienkiewicz. Według tajnego współpracownika o pseudonimie, działającego w środowisku
kurialnym arcybiskup Gulbinowicz był zdania, że “ duszpasterze Duszpasterstw
Akademickich mają moralny obowiązek przestrzegać studentów przed wpadkami poprzez
uczenie ich właściwej konspiracji. Młodzi są zapalczywi, nie dbają o swoje bezpieczeństwo,
są skrajnie nieostrożni, a nawet lekkomyślni. W tej sytuacji czerwone łapy wybierają
najbardziej oddane jednostki. Temu należy ze wszystkich sił zapobiegać. Konspiracja musi
stać się drugą naturą dla tych, którzy działają” (IPN 0200/313).
6. XVI Wrocławskie Dni Duszpasterskie
Ważnym wydarzeniem, które znalazło się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa
były XVI Wrocławskie Dni Duszpasterskie, które odbyły się w sierpniu 1986 r. Była to
impreza cykliczna i wewnątrzkościelna, mająca na celu wyznaczenie kierunków pracy
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duszpasterskiej na bieżący rok. W tym celu do udziału w WDD zaproszono pracowników
naukowych uczelni katolickich z całej Polski i szeregowych duchownych. Tematyka obrad
była związana z interpretacją nauk płynących z ewangelii. Przedmiot komentarzy i dyskusji
stanowiły także sprawy życia społecznego i ówczesnej sytuacji politycznej. Działania
podejmowane przez bezpiekę w celu rozpracowania operacyjnego imprezy były prowadzone
w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie “Szesnastka”. W prace zaangażowany został m.
in. Wydział “B”, którego pracownicy odpowiadali za sporządzenie relacji fotograficznej
z przebiegu mszy inauguracyjnej. Do sporządzenia nagrań i stenogramów treści wykładów
zaangażowano tajnych współpracowników Wydziału IV (IPN Wr 0122/2).
W wyniku prowadzonych działań, bezpieka znalazła się w posiadaniu pełnego
programu wydarzenia. Największym zainteresowaniem, podczas rozmów kuluarowych,
cieszyły się wypowiedzi prymasa Glempa, odnoszące się do przyjazdu Jana Pawła II do
Polski. Wśród duchownych wzrosło przekonanie, że dojdzie do niej w zaproponowanym
przez Kościół terminie. Oczekiwali, że prymas okaże większą pewność siebie podczas
rozmów z przedstawicielami władz państwowych. Podczas trzydniowych obrad poruszono
kwestię związane ze stosunkiem duchownych wobec eucharystii, a także działaniami
mającymi na celu zachęcenie wiernych do uczestnictwa w życiu Kościoła. Podczas swojego
wystąpienia bp Miziołek wyraził przekonanie, że rola księdza nie powinna ograniczać się
jedynie do udzielania sakramentów. Jego zdaniem zadaniem kapłana było włączenie wiernych
do

liturgii

i

rozwijanie

modlitwy

powszechnej.

Poza

sprawami

kościelnymi,

funkcjonariuszom bezpieki zdobyli informacje na temat sytuacji wewnątrz kościelnej.
W sporządzonej notatce stwierdzono, że około 800 księży znajdowało się w opozycji do
postawy prezentowanej przez Episkopat. Duchowni byli zaangażowani społecznie, ale nie
uznano ich działalności za “wrogą” politycznie. Ustalono także, że na tamtą chwilę nie
przewidywano wyciągnięcia wobec nich konsekwencji kościelnych (IPN Wr 0122/2 ).
7. Podsumowanie
Duchowni metropolii wrocławskiej czynnie angażowali się nie tylko w działania
o charakterze politycznym, ale także społecznym. Brali udział w licznych inicjatywach
charytatywnych i pracach duszpasterskich, wychodząc naprzeciw potrzebującym. Okazywali
wsparcie i stawali w obronie osób, które zostały pokrzywdzony przez system komunistyczny.
Wykorzystywali swoją pozycję do przedstawiania głosu narodu i nie bali się przy tym
występować przeciwko decyzjom władz państwowych, za co spotkały ich represje.
Przeprowadzane kombinacje operacyjne i podejmowane próby skłócenia środowiska
duchownego nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Tajni współpracownicy, wśród których
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znajdowali się także księża, informowali przełożonych o kolejnych wystąpieniach
i kazaniach, zawierających “wrogie” treści. Msze św. za Ojczyznę i miesięcznice
wprowadzenia stanu wojennego stały się wydarzeniami, przyciągającymi liczne grupy
wiernych i dowodziły o niezmiennej sile Kościoła. Rolę duchownych archidiecezji
wrocławskiej w walce o odzyskanie pełnej niepodległości, podkreślono w trakcie II Walnego
Zjazdu Delegatów Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność”. Zebrani zgodnie twierdzili, że
wsparcie strony kościelnej w czasie podziemnego funkcjonowania związku było bezcenne.
Szczególne podziękowania skierowano w stronę arcybiskupa Gulbinowicza, na którego
pomoc działacze związku mogli liczyć aż do upadku komunizmu.
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Streszczenie
Kraje słabo i średnio rozwinięte są tematem ważnym i często podnoszonym w ramach ekonomii
międzynarodowej. Istnieje specjalna dziedzina nauki - ekonomia rozwoju zajmująca się specyfiką takich państw.
W jej ramach świadczona jest pomoc rozwojowa. Autorka w niniejszym opracowaniu przybliża specyfikę celów
brytyjskiej pomocy rozwojowej oraz odniesie je do Milenijnych Celów Rozwoju. Opracowanie zostało
wzbogacone o dane dotyczące liderów pomocy rozwojowej w Europie oraz geograficzne rozmieszczenie
brytyjskiej pomocy rozwojowej.
Słowa kluczowe: pomoc rozwojowa, Wielka Brytania, Milenijne Cele Rozwoju

Aims of British official development assistance
Summary
Topic of less developed and developing countries is important and often discussed in international discourse.
There is a special discipline - development economics which handle with such countries. Official development
aid is a part of this discipline. The author in this study describes main aims of British official development aid
and try to relate them to Millennium Goals. The study contains also date about leaders of ODA in Europe and
geographical distribution of UK development aid.
Keywords: official development assistance, United Kingdom, Millennium Development

1. Wstęp
Współcześnie rozwój społeczno-gospodarczy jest istotnym zagadnieniem poruszanym
w ramach międzynarodowego dyskursu. Nie wszystkie kraje na świecie rozwijają się
w zadowalającym tempie. Ekonomia rozwoju jest dyscypliną, która zajmuje się rozwojem
krajów słabo i średnio rozwiniętych (Legiędź, 2013). Nie chodzi w niej jednak tylko
i wyłącznie o wskaźniki makroekonomiczne czy wzrost gospodarczy. Ważne jest też
polepszenie potencjału społecznego np. poprzez zdrowie, edukację czy poprawę
bezpieczeństwa (Bell, 1987).
Jako dyscyplina, ekonomia rozwoju narodziła się po II wojnie światowej, jednak na
przestrzeni lat w miarę zmian zachodzących w świecie i gospodarkach jej główne założenia
ewoluowały (Piasecki, 2007). W latach 80 XX w. nastąpiła jedna z ważniejszych modyfikacji
modelu neoklasycznego. Dokonało się to w wyniku rozpoznania nowych "wad rynku".
Stiglitz zwrócił uwagę na problem asymetrii informacji w gospodarce. Wpływa ona na
znaczne pogorszenie konkurencji gospodarek krajów słabo rozwiniętych w porównaniu
z państwami dobrze rozwiniętymi (Stiglitz, 1989). Owa asymetria rynku nie powinna być
jednak niwelowana przez szeroką interwencję rządu. To właśnie wykorzystanie pomocy
rozwojowej miało przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarek krajów rozwijających się
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na arenie międzynarodowej. Wiele krajów podążyło ścieżką wskazaną przez Konsensus
Waszyngtoński, jednak nie okazał się on uniwersalną metodą osiągania rozwoju
ekonomicznego i społecznego.
Przedmiotem niniejszego opracowania będzie próba oceny polityki rozwojowej
Wielkiej Brytanii przez identyfikację jej celów. Wybór tego państwa wynika z faktu, że
Wielka Brytania jest ważnym donatorem w globalnym systemie współpracy rozwojowej
zarówno bilateralnej jak i multilateralnej. Potwierdzają to dane zbierane przez
międzynarodowe instytucje zajmujące się tematyką pomocy rozwojowej. Rząd brytyjski
realizuje swoje cele zarówno w ramach ONZ, UE jak i instytucji finansowych, czego
potwierdzeniem są kwoty wydawane na pomoc rozwojową, a także odsetek PKB
przeznaczanego na ten cel. Wielka Brytania jest jednym z liderów absolutnym liderem pod
względem kwot przeznaczanych na pomoc rozwojową82. Czynią ją to kluczowym donatorem
nie tylko w kontekście europejskim, ale także światowym. W roku 2016 przeznaczyła na ten
cel 18 miliardów dolarów (Development Co-Operation Report 2017). Warto zauważyć, że
przeznaczane kwoty są wysokie, ale jednocześnie odzwierciedlają aż 0,7 PKB Wielkiej
Brytanii co jest wypełnieniem międzynarodowego zobowiązania w ramach ONZ, a także Unii
Europejskiej. Jako lider wywiera wpływ na międzynarodowy kierunek polityki rozwojowej
realizowanej w ramach np. Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD). Kraje w ramach realizacji swojej polityki
zagranicznej świadczą pomoc rozwojową. Dlatego ważne jest, aby przyjrzeć się motywom
przekazywania środków rozwojowych krajom zapóźnionym gospodarczo. Autorka skupi się
także, na konfrontacji kierunku działań brytyjskich z realizacją Milenijnych Celów Rozwoju.
2. Praktyka i teoria pomocy rozwojowej
Można przyjąć, że pomoc rozwojowa jest środkiem służącym osiąganiu wzrostu
i rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się (Andrzejczak, 2010). OECD w ramach
DAC opracowała definicję oficjalnej pomocy rozwojowej, która powszechnie przyjęła się
w literaturze i praktyce. Tak oto są nią przepływy finansowe kierowane do lub na rzecz
określonej grupy krajów i instytucji wielostronnych przez instytucje państw-dawców. By
jednak przepływ mógł być uznany za oficjalną pomoc rozwojową (ang. ODA) musi spełniać
pewne kryteria. Darowizny i pożyczki są traktowane, jako ODA wtedy, gdy instytucje
rządowe państw dawców lub organizacje międzynarodowe mające na celu wsparcie rozwoju
82

Więcej o pozycji Wielkiej Brytanii w europejskim zestawieniu liderów pomocy rozwojowej w Rabczun, A.
2019, Wielka Brytania jako europejski lider w świadczeniu pomocy rozwojowej, pod red. Borusiak, B.
Monografia pokonferencyjna Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Bogucki s. 7586.
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gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się przekazują je a element darowizny
stanowi, co najmniej 25 % wartości pomocy (liczone przy stopie dyskontowej na poziomie
10%)

83

. Dzięki użyciu takiego sformułowania podkreślony został fakt, że tylko wydatki

publiczne tj. z budżetów państw mogą stanowić oficjalną pomoc. Odbiorcą pomocy może być
tylko i wyłącznie kraj, który OECD zakwalifikowała, jako rozwijający się. Instytucja ta
posiada specjalną listę, gdzie umieszcza państwa posiadające taki status. Lista ta podlega
aktualizacjom, (co trzy lata) na podstawie danych dotyczących wysokości dochodu
narodowego przypadającego na osobę w danym kraju

84

(DAC Statistical Reporting

Directives 2010).
Pomoc rozwojowa przekazywana jest odbiorcom za pośrednictwem instrumentów
takich jak wcześniej wspomniane pożyczki, pomoc techniczna, pomoc projektowa, pomoc
programowa, stypendia, kredyty na preferencyjnych warunkach. By jednak przyczyniła się
ona do rozwoju nie może być oparta wyłącznie o transfery pieniężne. Temat efektywności
i skuteczności wykorzystywania środków pomocy rozwojowej podejmowany był w literaturze
wielokrotnie. Deklaracja Paryska z 2005 r. prezentuje międzynarodowe stanowisko krajów
rozwiniętych wyrażających chęć zreformowania systemu dostarczania i zarządzania pomocą
a także poprawy efektywności pomocy. Rozszerzeniem wcześniej wspomnianej deklaracji
jest the Accra Agenda for Action (AAA) przyjęta w 2008 r., która staje na przeciw nowym
kwestiom związanym z efektywnością pomocy rozwojowej. Deklaracja Paryska i AAA
koncertują się na zmianę relacji pomiędzy donatorami, organizacjami międzynarodowymi
i odbiorcami. W ramach tych dokumentów powstały zasady mające zapobiegać duplikowaniu
pomocy, wysokim kosztom administracyjnym czy wspieraniu priorytetów odbiorców nie
donatorów. Stworzono także punkty odniesienia dla transparentności i ewaluacji efektywności
pomocy (Smith, 2010).
Kwestię dobrych praktyk wykorzystywania oficjalnej pomocy rozwojowej szeroko
omówili Easterly i Williamson. Zauważyli oni, że krytycy pomocy, odbiorcy i donatorzy
w teorii wypracowali pewne modele dobrych praktyk przekazywania środków pomocowych.
Powstaje jednak pytanie na ile postulaty te zostały włączone do praktyki. Autorzy
przeanalizowali dobre i złe praktyki w ramach pomocy bilateralnej, multilateralnej
i międzynarodowych instytucji. Stworzyli ponadto miary pozwalające zbadać zabiegi
stosowane w pomocy rozwojowej oparte o przejrzystość pomocy, specjalizację,
83

Definicja w wersji oryginalnej dostępna jest tutaj http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistance
definitionandcoverage.htm
84
Lista na lata 2018-2020 dostępna jest tutaj http://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
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selektywność, nieefektywność kanałów pomocowych oraz ogólne koszty (Easterly,
Williamson, 2011).
By pomoc rozwojowa spełniała swoją rolę nie może być traktowana jednostkowo.
Sprawiedliwy rozwój Globalnego Południa

85

dokonać się może przy międzynarodowej

współpracy w zakresie ekonomicznym i politycznym. Rażące dysproporcje poziomu życia
ludności w krajach Północy i Południa stanowią problem nie tylko natury etyczno-moralnej,
ale realnie wpływają na kwestie migracji czy bezpieczeństwa na poziomie globalnym
(Andrzejczak, 2010). Kraje słabiej rozwinięte potrzebują nie tylko wsparcia finansowego czy
eksperckiego, ale także wsparcia

systemów

rządzenia, aktywizacji

społeczeństwa

obywatelskiego czy pomocy w budowaniu sprawiedliwych systemów gospodarczych.
Motywy świadczenia pomocy innym krajom nigdy nie miało podłoża czysto
altruistycznego (Andrzejczak, 2010). Motywacja udzielania pomocy jest odmienna nie tylko
dla różnych państw, ale także zmienia się wraz z sytuacją w danym kraju (inne motywy
rządziły pomocą rozwojową w latach 70. a inne w latach 90. XX w.). Nie mniej jednak chęć
udzielania pomocy rozwojowej zawsze była bliższa interesom donatorów niż potrzebom
odbiorców 86 (Andrzejczak, 2010).
Literatura przedmiotu wskazuje na istnienie odmiennych kategorii motywacji państw
donatorów do świadczenia pomocy rozwojowej. To właśnie z owej różnorodności motywacji
wynikają cele pomocy rozwojowej realizowane przez poszczególne państwa. I tak oto
historycznie rzecz ujmując klasyfikację odpowiadającą stosunkom międzynarodowym po
zakończeniu zimnej wojny zaproponowali Severino i Jacquet. Wskazują oni na trzy główne
motywy udzielania pomocy:
- kraje rozwinięte traktują pomoc rozwojową, jako rekompensatę za kolonialną przeszłość,
- państwa Północy chcą podzielić się swoim bogactwem z pobudek altruistycznych i poczucia
solidarności międzynarodowej,
- wizja wspólnych interesów Północy i Południa, które są możliwe do osiągnięcia po
uzgodnieniu wspólnego sposoby zarządzania światowymi interesami w zmieniającym się
otoczeniu (Andrzejczak, 2010).
Z kolei Degnbol-Martinussen i Engberg-Pedersen wyróżnili następujące kategorie
motywacji przekazywania pomocy rozwojowej:
85

Globalne Południe - terminem tym powszechnie określa się ubogie państwa afrykańskie, azjatyckie
i południowo-amerykańskie, różnicuje je od Północy nie tylko dochód przypadający na mieszkańca, ale także
długość życia, odsetek osób mających dostęp do edukacji i służby zdrowia, poziom analfabetyzmu i inne
wskaźniki społeczne
86
Por. Connell D., Smuth F., Africa's New Bloc, "Foreign Affairs", 1998, Vol.7, No 2.
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- ekonomiczna,
- moralno - humanitarna,
- kierowana względami narodowego bezpieczeństwa,
- ochrony środowiska (Degnbol-Martinussen, Enberg-Pedersen, 2003).
Natomiast Hopkins w swojej pracy wskazał, że donatorzy upatrują swoich motywacji
w:
- ochronie globalnych dóbr publicznych,
- korzyściach gospodarczych,
- wewnętrznym interesie dawcy,
- większej gotowości odbiorców do akceptacji uwarunkowań pomocy rozwojowej (Hopkins,
2006).
Autor ten przez ochronę globalnych dóbr publicznych rozumie głównie ochronę
środowiska, powstrzymywanie konfliktów międzynarodowych, zapobieganie epidemiom
chorób, wzmocnienie międzynarodowego sektora finansowego itp. (Barczak, 2010). Z kolei
korzyści gospodarcze wynikające ze świadczenia pomocy rozwojowej to w głównej mierze
zwiększenie kontaktów handlowych między donatorem a odbiorcą pomocy oraz zwiększone
możliwości inwestycji w danym kraju. Specjalny interes dawcy przejawiać się może
np. w chęci eksportu do krajów rozwijających się określonego typu produkcji rolnej (Barczak,
2010). Warto pamiętać, że kraje otrzymujące środki z pomocy rozwojowej często borykają się
z wewnętrznymi problemami takimi jak korupcja, nepotyzm, nieprzestrzeganie praw
człowieka. W wyniku niewypełniania podstawowych zobowiązań międzynarodowych mają
ograniczoną możliwość uzyskiwania środków, przez co chętniej są w stanie akceptować
warunki narzucane przez dawców pomocy by jednak otrzymać pomoc na rozwój.
3. Główne kierunki brytyjskiej pomocy rozwojowej
Głównym celem pomocy rozwojowej jest wspieranie krajów beneficjentów pomocy
w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz redukcji ubóstwa. Brytyjskie FCO
(the Foreign & Commonwealth Office) używa ODA do osiągnięcia 4 celów strategicznych
jakimi są :
- wzmocnienie globalnego pokoju, bezpieczeństwa i praworządności,
- wzmocnienia odporności i szybkości odpowiedzi na kryzysy,
- promowanie globalnej prosperity,
- stawienie czoła ekstremalnej biedzie i pomoc najbardziej wrażliwym krajom na świecie (UK
Government).

349

Czynnikiem łączącym poszczególne cele brytyjskiej pomocy rozwojowej jest chęć
wyeliminowania ubóstwa i podjęcie działań na rzecz państw zagrożonych. Nie bez znaczenia
wobec kierunku przepływu brytyjskiej pomocy są Milenijne Cele Rozwoju jak również
przesłanki polityki rozwojowej przyjętej przez Unię Europejską. Warto podkreślić, że
współpraca w dziedzinie rozwoju jest integralną częścią brytyjskiej polityki zagranicznej.
Wspomaganie krajów biednego Południa przez bogatą Północ zmniejsza dysproporcje
ekonomiczne. Poprawa sytuacji ekonomicznej państw o niskim i średnim dochodzie sprzyja
budowaniu stabilności nie tylko ekonomicznej, ale także politycznej, co leży nie tylko
w interesie poszczególnych krajów, ale całego świata. Umożliwia rozwijania się krajom
słabszym oraz angażuje je w wymianę handlową. Czerpanie korzyści z rozwoju krajów
słabszych odczuwać mogą poszczególne kraje donatorów w tym Wielka Brytania. Natomiast
eliminowanie zagrożeń ekologicznych i promowanie dbania o kwestie środowiska przynosi
globalne korzyści środowisku naturalnemu (Latoszek, 2010) i przyczynia się do minimalizacji
negatywnych efektów zewnętrznych takich jak ocieplenie klimatu, anomalie pogodowe czy
kwaśne deszcze.
Wielka Brytania dzięki wykorzystaniu ODA chce zmobilizować wewnętrzne zasoby
krajów rozwijających się do zrównoważonego rozwoju (Development Co-operation Report
2017). I tak oto w 2015 r. 61 milionów USD w ramach ODA zostało zaangażowanych
w mobilizację krajowych zasobów w krajach rozwijających się m.in. w celu poprawy rozwoju
systemów podatkowych. 1,7 miliarda USD zostało przeznaczone na wspieranie handlu
i poprawienie zdolności handlowej oraz integracji krajów rozwijających (Development
Co-operation Report 2017). Miało to wpłynąć na zwiększenie się udziału krajów
rozwijających się w gospodarce światowej.
Dzięki Departamentowi ds. Międzynarodowego Rozwoju (ang. DFID) założonemu
w 1996 r. przez rząd Partii Pracy, Wielka Brytania od wielu lat wspiera projekty w dziedzinie
elektronicznego dostępu do danych oraz platform wizualizacyjnych (Development
Co-operation Report 2017). Dzięki temu wraz z Oddziałem Statystyki ONZ uczestniczy
w tworzeniu światowych baz danych oraz prezentacji wskaźników dotyczących celów
zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Partner Report on
Support to Statistics (PRESS 2017) Wielka Brytania w latach 2013-2015 przeznaczała 30,29
milionów USD rocznie na finansowanie krajowych możliwości statystycznych i systemów
w krajach rozwijających się.
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4. Milenijne Cele Rozwoju
W tym miejscu warto powrócić do zagadnienia Milenijnych Celów Rozwoju. Przełom
XX i XXI wieku był ważną datą ze względu na wiele aspektów. Dla ONZ stał się świetną
okazją do podkreślenia i potwierdzenia jego roli w kształtowaniu współczesnego świata
i relacji międzynarodowych. 189 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych mogło
wspólnie pochylić się nad problemami dotykającymi świat i zareagować w sposób
odpowiedni. Już w 1998 r. zadecydowano, aby 55 sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
uczynić

ważnym

wydarzeniem

i

nazwać

Zgromadzeniem

Milenijnym

Narodów

Zjednoczonych. 5 września 2000 r. rozpoczęły się największe w historii tej formacji obrady
gromadzące przywódców państw i szefów rządów niemal całego świata. Głównym celem
tego spotkania i debaty były wyzwania pojawiające się u progu XXI w. nakreślone
w Raporcie Milenijnym Sekretarza Generalnego ONZ (Ośrodek Informacji OZN
w Warszawie).
Szczyt Milenijny, do którego doszło w dniach 6-8 września 2000 r., stanowił
kulminacyjne wydarzenie Zgromadzenia Milenijnego. Zgromadzeni na nim przywódcy
państw i szefowie rządów określili ponownie rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych we
współczesnym świecie. Materialnym efektem obrad była Deklaracja Milenijna Narodów
Zjednoczonych w ramach, której powstały Milenijne Cele Rozwoju [Ośrodek Informacji
OZN w Warszawie]. Były one zobowiązaniami, które ludzkość powinna wypełnić, aby móc
w skuteczny i efektywny sposób stawić czoła wyzwaniom nowego tysiąclecia. Wszystkie
kraje zobowiązały się, że osiągną te cele do 2015 r. 87 .
Tabela 1. Milenijne Cele Rozwoju
I
wyeliminowanie
skrajnego ubóstwa i
głodu na świecie
V
ograniczyć o ¾
umieralność wśród
matek

II
powszechne nauczanie na
poziomie podstawowym

III
promowanie równości
płci i awansu
społecznego kobiet
VI
VII
powstrzymania
promowania
rozprzestrzeniania się
zrównoważonych metod
wirusa HIV i choroby
gospodarowania
AIDS
zasobami naturalnymi
Źródło: Opracowanie własne na podstawie United Nations: Milenium Goals

IV
ograniczenie
umieralności dzieci do 5
roku życia o ⅔
VIII
stworzenie globalnego
partnerstwa na rzecz
rozwoju

W kontekście pomocy rozwojowej warto rozwinąć cel ósmy. Dzięki niemu kraje
powinny współdziałać na rzecz dopracowania dostępnego dla wszystkich, opartego na
jasnych przepisach systemu handlowo-finansowego, który nie będzie dyskryminował żadnego
państwa. Uczestnicy takiego systemu powinni być zobowiązani do podejmowania aktywnej
87

Jak wynika z raportów opublikowanych przez ONZ w 2016 r. nie wszystkie cele udało się osiągnąć. Niektóre
osiągnięto, ale w znacznie mniejszym stopniu niż zakładano. Nie może być to jednak podstawą do
zdyskredytowania podjętych działań i trudów na rzecz rozwoju
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działalności promującej dobre praktyki rządzenia, rozwój i ograniczenie ubóstwa przy
jednoczesnym poszanowaniu ludzi i środowiska. Praktyki te nie powinny być realizowane
wyłącznie na szczeblu krajowym, ale przede wszystkim międzynarodowym. Materialną
realizacją owej zasady winno być wyjście naprzeciw specjalnym potrzebom krajów najsłabiej
rozwiniętych poprzez zniesienie ceł, kontyngentów i limitów na towary eksportowane,
zwiększanie skali redukcji długów i innych zobowiązań, umarzanie pożyczek w ramach
pomocy bilateralnej oraz podejmowanie działań mających na celu ograniczać i zmniejszać
ubóstwo w państwach rozwijających się (United Nations: Millennium Goals). W ramach
współpracy międzynarodowej szczególną uwagą powinny zostać obdarzone kraje śródlądowe
i położone na małych wyspach, gdyż często ich problemy są zgoła odmienne i wynikają
z uwarunkowań geograficznych, kulturowych i gospodarczych. Ekonomiczny aspekt
przejawia się, także we współpracy z krajami rozwijającymi się, aby mogły stworzyć miejsca
godnej i produktywnej pracy a także upowszechniać w tych krajach dostęp do nowych
technologii (głównie informacyjnych i komunikacyjnych).
5. Cele szczegółowe
Wyróżnia się trzy główne obszary celów brytyjskiej pomocy rozwojowej, co pokrywa się
z podejściem większości badaczy88. Pierwszym z nich są cele etyczno-humanitarne. W 2015
r. aż 63,4% brytyjskiej ODA było przekazanych w postaci bilateralnej z czego 17% to środki
na cele humanitarne i pomoc żywnościową (czyli ponad 411 milionów USD) (Development
Co-operation Report 2017). Kategoria ta pokrywa się z pierwszymi 6 Milenijnymi Celami
Rozwoju co pokazuje jak silnie skorelowane są działania międzynarodowe z narodowymi
strategiami państw donatorów. Powszechna edukacja na poziomie podstawowym to jeden
z ważniejszych celów brytyjskiej pomocy, gdyż dla Brytyjczyków dostęp edukacji jest bardzo
istotny, nie tylko w swoim kraju, ale także na całym świecie. W 2015 r. 2.1 biliona dolarów
z brytyjskiej pomocy rozwojowej przeznaczono na wsparcie równości płci, jako efekt
podpisania w 2014 r. Development Act on Gender Equality (Development Co-operation
Report 2017).
Drugim obszarem brytyjskiej pomocy rozwojowej są niezwykle istotne cele polityczne.
By móc rozwinąć tę kwestię warto przytoczyć geograficzne rozmieszczenie brytyjskiej
pomocy oraz wskazać głównych odbiorców.

88

Więcej w Deszczyński P. (2001), Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań oraz Deszczyński P. (2011), Konceptualne podstawy pomocy rozwojowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań a także Kopiński D. (2011), Pomoc
rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa
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Tabela 3. Udział bilateralnej brytyjskiej pomocy rozwojowej ze względu na region w latach 2014-15 (w %) 89
Region
Afryka Subsaharyjska
Ameryka Łacińska i Karaiby

Odsetek
34 %
2%

Bliski Wschód i Północna Afryka
8%
Europa
1%
południowo-centralna Azja
17 %
reszta Azji i Oceania
2%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Development Co-opeation Report 2017

Największymi beneficjentami brytyjskiej pomocy rozwojowej są kraje afrykańskie
i azjatyckie. Zgodnie z międzynarodowymi statystykami to właśnie w tych regionach znajduje
się najwięcej państw średnio- i słabo rozwiniętych, czyli głównych beneficjentów środków
pomocowych. W ostatnich latach pomoc świadczona przez brytyjskie DFID skupia się coraz
bardziej na najbiedniejszych i niestabilnych(zagrożonych) państwach

90

(Development

Co-operation Report 2017).
W 2015 r. 32,6% bilateralnej pomocy rozwojowej Wielkiej Brytanii trafiło do 10
biorców przedstawionych w Tabeli 4. Warto podkreślić, że pomoc bilateralna to taki transfer,
który przekazywany jest z jednego państwa bezpośrednio do odbiorcy - osób, instytucji czy
organizacji w państwie rozwijającym się.
Tabela 4. Najwięksi beneficjenci brytyjskiej pomocy rozwojowej w latach 2014-2015 (w milionach USD
Kraj

kwota

Etiopia

526

Pakistan

506

Nigeria

404

Afganistan

396

Indie

378

Sierra Leone

366

Syria

306

Bangladesz

299

Sudan Południowy

297

Tanzania

280

Źródło: United Kingdom. Development Co-opeation Report 2017

Wśród państw będących głównymi odbiorcami brytyjskiej pomocy rozwojowej widać
wiele byłych kolonii brytyjskich. Poprzez finansowanie rozwoju tych państw Wielka Brytania
może nadal posiadać pewną strefę wpływów. Dzięki realizację konkretnych projektów
i programów rozwijane mogą być branże, które są perspektywiczne z punktu widzenia
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Zgodnie z informacją zamieszczoną w raporcie 36% bilateralnej pomocy rozwojowej nie jest specyficznie
przypisane do danego regionu. Odsetek ten nie został zaprezentowany w tabeli.
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donatora i jego wymiany handlowej. Jakkolwiek myślenie w ten sposób budzi wątpliwości
etyczne ciężko jest wykluczyć tę możliwość. Z drugiej jednak strony w 2015 r. 32,5%
bilateralnej brytyjskiej pomocy trafiło do najmniej rozwiniętych krajów (ang. LDCs)
(Development Co-operation Report 2017). Wspieranie krajów, które nie były koloniami
mimo wszystko może przyczynić się do powstania więzi np. intensyfikacji wymiany
handlowej, co niewątpliwie wpływa na sytuację w kraju donatora pomocy rozwojowej.
Pamiętać należy, że zgodnie z genezą pomocy brytyjskiej od samego początku pomoc dla
innych miała być powiązana z promowaniem brytyjskiego eksportu w czasie recesji na
Wyspach Brytyjskich pod koniec XIX w.
Ostatnim obszarem brytyjskiej pomocy rozwojowej, jednak nie najmniej ważnym są
cele ekonomiczne. Do tej kategorii zaliczyć możemy dwa ostatnie Milenijne Cele Rozwoju.
Wielka Brytania w 2015 r. poświęciła 3 miliardy USD (33,4% bilateralnej ODA) na
inwestycje w infrastrukturę społeczną i usługi (Development Co-operation Report 2017)
zgodnie z realizacją zobowiązań wynikających z MCR. Silny nacisk położono na
administrację rządową i ludność cywilną (998,7 miliona USD), zdrowie (632,8 miliona $),
edukację (600,3 miliona USD). 1,1 miliarda USD przeznaczonych zostało na infrastrukturę
ekonomiczna i usługi, w szczególności usługi bankowe i finansowe. Sfinansowanie tych
konkretnych projektów ma się przyczynić nie tylko poprawy, jakości życia, ale przede
wszystkim do lepszego rozwoju gospodarczego.
Ważnym aspektem ekonomicznej pomocy brytyjskiej jest ponadto ochrona środowiska.
W 2015 r. 2,5 miliarda USD pochodzących z bilateralnej pomocy rozwojowej przeznaczone
zostały na

projekty środowiskowe.

Zapobieganie

zmianom

klimatu

jest

jednym

z 6 strategicznych celów biznesplanu brytyjskiego (Development Co-operation Report 2017).
DFID posiada jasno określone ramy zaangażowania się w kwestie środowiska i zmiany
klimatu. Analizując raporty dotyczące brytyjskiej pomocy rozwojowej śmiało można
stwierdzić, że kraj ten jest głęboko zaangażowany w realizację Milenijnych Celów Rozwoju
poprzez swoją zagraniczną politykę rozwojową.
6. Zakończenie
W ramach pomocy rozwojowej kraje słabo rozwinięte otrzymują transfery pieniężne,
które mogą wykorzystywać m.in. na konkretne cele (pomoc projektowa), przeprowadzenie
ważnych reform w ramach poszczególnych sektorów gospodarki (pomoc programowa) itp.
Istnieje szereg państw dawców pomocy rozwojowej jak również biorców (lista OECD).
Wielka Brytania jest jednym z liderów pod względem przeznaczanych środków na ten cel
(kwotowo oraz stosunek ODA do PKB). Jako jeden z nielicznych krajów osiąga wskaźnik
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0,7 PKB przeznaczanych na cele pomocy rozwojowej przez kilka lat ostatnich. Większość
brytyjskiej pomocy rozwojowej to pomoc bilateralna. Kraj ten przeznacza środki finansowe
na trzy główne cele: etyczno-humanitarne, polityczne i ekonomiczne. Każda kategoria
reprezentowana jest poprzez wsparcie konkretnych projektów. W dużej mierze brytyjska
pomoc rozwojowa opiera się o realizację Milenijnych Celów Rozwoju. W ramach bilateralnej
pomocy ponad 1/3 środków przeznaczana jest na cele humanitarne i żywnościowe. Analizując
z kolei przesłanki polityczne widać wyraźne geograficzne dysproporcje w rozmieszczeniu
środków pomocowych. Głównymi beneficjentami są kraje afrykańskie i azjatyckie, będące
w przeszłości brytyjskimi koloniami. Powiązanie listy odbiorców i kolonii może budzić
pewne wątpliwości etyczne. W przypadku celów ekonomicznych służą one interesowi nie
tylko państwa biorcy i dawcy, ale przede wszystkim sprzyjają relacjom międzynarodowym
i pomagają zmniejszać polaryzację dochodów na świecie. W rozważaniach nt. pomocy
rozwojowej warto przyjrzeć się, także perspektywie jednostkowej i postarać się dostrzec jak
zmieniło się życie konkretnych ludzi. To o ile zmieniły się wskaźniki gospodarcze czy
społeczne nie zawsze utożsamia odczuwalną poprawę bytu ludności. Nie wszystkie ważne
aspekty życia mogą być odzwierciedlone materialnie. W polityce rozwojowej nie chodzi,
bowiem tylko o ekonomiczną zamożność a bardziej o podniesienie poziomu i jakości życia
tych najuboższych. To właśnie powinno być kwintesencją pomocy rozwojowej świadczonej
na rzecz państw rozwijających się.
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Streszczenie
Artykuł niniejszy jest próbą zwięzłego omówienia instytucji protestu, jako aktu niezbędnego do zachowania
praw posiadacza weksla. Praca skoncentrowana została głównie wokół regulacji ustawy z dnia 28 kwietnia 1936
r. Prawo wekslowe91, przy czym autor pragnie w tym miejscu zaznaczyć, iż świadom jest, że wyżej wskazana
ustawa nie jest wyłącznym źródłem prawa w sprawach wekslowych w Polsce. Otóż, w doktrynie wskazuje się na
związki prawa wekslowego z różnymi gałęziami prawa – przykładowo z prawem cywilnym, dewizowym,
handlowym, a także niekiedy z prawem upadłościowym i naprawczym, a niekiedy również prawem prywatnym
międzynarodowym. Ten oto artykuł ma w założeniu stać się – dla prawników bardziej doświadczonych –
cennym narzędziem, służącym do ugruntowania wiedzy, zaś czytelnikom niebędącym prawnikami umożliwić
ma zrozumienie i poznanie podstaw, jak również istoty protestu w prawie wekslowym.
Słowa kluczowe: Prawo wekslowe, protest, weksel, prawo prywatne

Notice of protest of promissory note in the Polish legal system
Summary
The main purpose of this article is synthetic analysis of the notice of protest of promissory note in the Polish
legal system as an act necessary to preserve the rights of the promissory note holder. This article concentrates
mainly on the regulations of the act of 28 April 1936 – the Bill of Exchange Law. However, the author wanted to
point out here that he is aware that the above-mentioned act is not the sole source of law in promissory note
cases in Poland. The doctrine indicates a connection between promissory note law and various other matters of
law, such as civil law, foreign exchange law, commercial law, sometimes also bankruptcy law or international
private law and so on and so forth. This paper is intended to become – for more experienced lawyers – a valuable
tool to consolidate knowledge. Instead for readers who are not lawyers, this article is to allow them to understand
the basics as well as the essence of the protest of promissory note in the Polish legal system.
Keywords: Bill of Exchange Law, notice of protest, promissory note, private law

1. Zagadnienia wprowadzające
Weksle nadal stanowić mogą istotny papier wartościowy w obrocie gospodarczym,
chociaż z całą pewnością nie są już tak powszechne jak w okresie II Rzeczypospolitej.
Obowiązująca ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. zachowała wysokie podobieństwo do
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie
wekslowym, dzięki czemu bogaty dorobek przedwojennej literatury przedmiotu w znacznej
mierze pozostał aktualny

92

. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prawo wekslowe

z powodów politycznych nie mogło się rozwijać, chociaż a literaturze podkreśla się dużą
wagę powstałego w tym okresie opracowania, którego autorem był Stefan Grzybowski.
Dopiero pod koniec minionego stulecia nauka prawa wekslowego zaczęła przeżywać swój

91
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Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe, Dz. U. 1936 nr 37 poz. 282.
P. Machnikowski, Prawo wekslowe, Warszawa 2009, s. 21.
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powojenny rozkwit

93

. Autor wyraża nadzieję, że również artykuł niniejszy przyczyni się –

chociażby w minimalnym stopniu – do popularyzacji wiedzy o prawie wekslowym
w społeczeństwie. Przypuszczalnie niektórzy z czytelników pracy niniejszej zetknęli się – czy
to w sposób pośredni, czy to bezpośredni – z tym szczególnym papierem wartościowym,
jakim jest weksel. Dla podmiotów obrotu gospodarczego znających specyfikę weksla stanowi
on wygodny instrument płatniczy, który może być także wykorzystywany do zabezpieczenia
określonej transakcji handlowej, wierzytelności, czy nawet dla kredytowania działalności
gospodarczej 94.
Jednakże, weksel może stać się również narzędziem manipulacji, w rękach
nieuczciwych kontrahentów. Artykuł niniejszy, dla czytelników niebędących prawnikami
stanowić może swoiste kompendium wiedzy na temat instytucji protestu w polskim prawie
wekslowym, zaś prawnikom – dzięki kompleksowej analizie wyżej wspomnianej instytucji,
okraszonej uznaną literaturą przedmiotu oraz orzecznictwem – umożliwi pogłębienie
posiadanej na ten temat wiedzy (zarówno teoretycznej, jak również praktycznej). Ze
względów natury redakcyjnej, nie sposób w tejże pracy omówić wszystkich regulacji
dotyczących weksla. Autor zdecydował się na omówienie instytucji protestu, ze względu na
jej duże znaczenie w obrocie gospodarczym oraz walor praktyczny. Analiza tej instytucji
poprzedzona zostanie eksplikacją samego terminu weksel, jak również innymi podstawowymi
informacjami z prawa wekslowego, co umożliwi należyte zrozumienie omawianego tematu
przewodniego pracy niniejszej.
2. Pojęcie weksla jako papieru wartościowego
Zanim dokonana zostanie analiza samego protestu wekslowego, omówione zostanie
– co zasygnalizowane zostało powyżej – samo znaczenie terminu weksel. Otóż jest on
„wierzycielskim papierem wartościowym, czyli dokumentem opiewającym na wierzytelność,
którego przedłożenie osobie zobowiązanej jest niezbędne do zrealizowania uprawnień

95

”.

Ponadto, „dłużnik wekslowy może bez popadnięcia w zwłokę powstrzymać się ze
spełnieniem świadczenia, dopóki wierzyciel nie zwróci mu dokumentu. Jeżeli wierzyciel
utraci dokument, do uzyskania świadczenia nie wystarczy mu złożenie pisemnego
oświadczenia o utracie (jak w art. 465 par. 2 k.c.), ale niezbędne będzie umorzenie dokumentu
w drodze postępowania sądowego. Jeżeli wierzyciel przeniesie swoje prawo na inną osobę,
a następnie zażąda świadczenia od nieświadomego tego przeniesienia dłużnika, ten ostatni,
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spełniając świadczenie bez okazania mu dokumentu, nie zwolni się ze zobowiązania. Inaczej
mówiąc, dłużnik nie tylko może odmówić spełnienia świadczenia bez zwrotu dokumentu, ale
też wolno mu spełnić świadczenie jedynie za przedłożeniem dokumentu” 96.
Należy też zaznaczyć, że zobowiązanie wekslowe ma charakter abstrakcyjny (jest
ważne niezależnie od przyczyny swego powstania i niezależnie od postawy prawnej, która
spowodowała jego wystawienie97), bezwarunkowy (brak jest możliwości zastrzeżenia na
wekslu któregokolwiek z warunków) oraz pieniężny (przedmiot zobowiązania stanowi
wyłącznie świadczenie pieniężne, w postaci sumy wekslowej). Poza tym zobowiązanie to jest
zobowiązaniem pisemnym (forma pisemna wymagana jest dla ważności weksla). Ponadto
w praktyce brak jednej z części składowych weksla, czy też niedochowanie jego formy
spowoduje, że dokument nie będzie traktowany, jako weksel

98

. Co więcej, mamy tutaj do

czynienia z niezależnością zobowiązań dłużników wekslowych. Powszechnie w obrocie
zdarzają się sytuacje, w których na jednym wekslu podpis swój składa kilka lub więcej
podmiotów. Wspomniana niezależność oznacza, iż zobowiązanie wekslowe jednego z tych
podmiotów jest samodzielne – jego ważność nie zależy od ważności zobowiązań pozostałych
podmiotów, które złożyły swój podpis na danym wekslu. Należy jeszcze wspomnieć
o solidarności zobowiązania wekslowego, o której traktuje artykuł 47 ustawy z dnia 28
kwietnia 1936r. Prawo wekslowe99. Otóż, zgodnie z tym przepisem, kto weksel wystawił,
przyjął indosował lub zań poręczył, odpowiada wobec posiadacza solidarnie. Posiadacz może
dochodzić roszczeń przeciw jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom bez potrzeby
zachowania porządku, w jakim się zobowiązali. Takie samo prawo ma każdy dłużnik
wekslowy, który weksel wykupił. Dochodzenie sądowe roszczeń przeciw jednemu
dłużnikowi nie tamuje dochodzenia przeciw innym dłużnikom, nawet następującym po
dłużniku, przeciw któremu wpierw skierowano dochodzenie sądowe.
W literaturze zaznacza się również, że weksle zalicza siędo tzw. papierów
wartościowych publicznego zaufania. Jak wskazuje P. Machnikowski, „ich cechą jest to, że
zapewniają osobie wykazanej, jako uprawniona w treści dokumentu, tzw. legitymację
formalną – jeżeli osoba niebędąca pierwszym wierzycielem, ale w odpowiedni sposób
wymieniona w dokumencie, żąda od dłużnika świadczenia, dłużnik ma obowiązek uznać ją za
uprawnioną i nie wolno mu (pod sankcją popadnięcia w zwłokę) domagać się żadnych
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dodatkowych dowodów nabycia wierzytelności. Ponadto dłużnik nie może podnosić
w stosunku do nabywców wierzytelności żadnych zarzutów niewynikających z treści
dokumentu, chyba, że nabywca, uzyskując wierzytelność, działał w złej wierze”

100

. Weksel

jest także papierem konstytutywnym. Jest tak określany, gdyż wierzytelność, na którą ten
papier wartościowy opiewa, powstaje w drodze umowy, której nieodłącznym elementem jest
sporządzenie weksla w odpowiedniej formie. Jeżeli weksel sporządzony jest w niewłaściwej
formie, wówczas jest on nieważny 101.
3. Protest wekslowy
Protest uregulowany został w art. 85-95 ustawy Prawo wekslowe, przy czym art. 95
(dotyczący możliwości dokonywania protestów przez pocztowych operatorów) został
uchylony, w związku, z czym nie będzie przedmiotem rozważań w pracy niniejszej. Zgodnie
natomiast z art. 85 Prawa wekslowego, protest sporządza notariusz. Warto na początku podjąć
próbę wyjaśnienia ratio legis tej regulacji. Otóż pamiętać należy, iż głównym celem protestu
jest zachowanie określonych roszczeń. Zdaniem autora ustawodawca chciał między innymi
– poprzez powierzenie sporządzania protestu notariuszowi – zapewnić w ten sposób
sprawność i stabilność instytucji, jaką jest protest. Termin protest wekslowy w literaturze
rozumiany jest różnorako. Jak wskazuje J. Jastrzębski, „pojęcie protestu wekslowego można
rozumieć dwojako: jako formalny akt zmierzający do urzędowego stwierdzenia określonych
zdarzeń (np. niezapłacenia za weksel lub nieprzyjęcia weksla) oraz jako dokument
stwierdzający dokonanie tego aktu. Dostrzega się również trzecie rozumienie protestu, jako
określonego rodzaju czynności notarialnej. Z punktu widzenia funkcji pełnionych przez
protest rozumienia te składają się na pewną całość” 102.
Przechodząc do dalszych regulacji, art. 86 Prawa wekslowego wskazuje, co winna
zawierać treść protestu. Wedle tego przepisu, protest zawiera: 1) nazwisko osoby, która żąda
protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany; 2) stwierdzenie, że osoba,
przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu do
niej, a nadto oświadczenie, złożone przez tę osobę, albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo
że nie można było odnaleźć lokalu jej przedsiębiorstwa lub mieszkania; 3) oznaczenie miejsca
i dnia, w których wezwania dokonano lub bezskutecznie starano się go dokonać;
4) oznaczenie, ile egzemplarzy wekslu przedstawiono i jakie; 5) podpis organu,
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sporządzającego protest, pieczęć urzędową i numer protestu. Ponadto przepis wskazuje, iż
jeżeli trasat zażąda, aby mu weksel nazajutrz przedstawiono ponownie do przyjęcia, należy to
w proteście zaznaczyć. Aby protest mógł być skuteczny, dany weksel musi spełniać warunki
formalne ważności (spełniający wszystkie wymogi, o których traktuje przepis przytoczony
powyżej). W innym wypadku protest nie wywoła pożądanych skutków prawnych

103

. Jeżeli

jednak protest spełnia określone wyżej warunki formalne, wówczas jest w pełni skutecznym
dokumentem urzędowym. Każdy ma przy tym prawo do zaprzeczenia prawdziwości protestu
(np. zarzucenia podrobienia dokumentu), lub zakwestionowania zawartych w nim informacji.
W takiej jednak sytuacji to na stronie zaprzeczającej prawdziwości protestu spoczywał będzie
ciężar dowodowy

104

. Idąc dalej, należy omówić miejsce czynności zachowawczych, czyli

zmierzających do zachowania praw posiadacza weksla. Otóż zgodnie z art. 87 Prawa
wekslowego, przedstawienia wekslu, wezwania do wydania egzemplarza lub oryginału,
tudzież wszystkich innych czynności zachowawczych należy – w braku odmiennego
wskazania w wekslu – dokonać w lokalu przedsiębiorstwa, a gdyby nie można było znaleźć
takiego lokalu – w mieszkaniu osoby, do której wezwanie ma być skierowane. W innym
miejscu, np. „na giełdzie”, można tych czynności dokonać jedynie za zgodą stron
interesowanych. Organ, sporządzający protest, obowiązany jest dokonać poszukiwania lokalu
przedsiębiorstwa albo mieszkania osoby, do której wezwanie ma być skierowane i odpowiada
za szkodę, spowodowaną brakiem należytej staranności. Jednakże zaniedbanie lub
niedokładność poszukiwań nigdy nie mogą stanowić przyczyny nieważności protestu.
Możliwa jest sytuacja, w której z treści weksla wynika, iż protestat (podmiot, przeciw
któremu złożono protest) prowadzi lub współprowadzi lokal wykorzystywany w celu
zarządzania przedsiębiorstwem lub po prostu prowadzenia przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji
czynności zachowawczych dokonać należy w takim lokalu. Jeżeli natomiast protestat nie jest
przedsiębiorcą, wówczas protest i czynności z nim związane dokonane być powinny przez
właściwy organ w mieszkaniu protestata 105.
Idąc dalej, wspomnieć należy o samej formie protestu wekslowego. Otóż protest należy
napisać na odwrotnej stronie wekslu albo na osobnej karcie, połączonej z wekslem. Jeżeli na
odwrotnej stronie nie ma żadnych oświadczeń, należy pisanie protestu zacząć od brzegu,
w przeciwnym zaś zassie bezpośrednio po ostatnim oświadczeniu. Jeżeli protest ma być
napisany w całości lub w części na osobnej karcie dodatkowej, należy tę kartę połączyć
103

M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe, Komentarz, Warszawa 2018, s. 564.
I. Heropolitańska, Prawo wekslowe i czekowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011, s. 308.
105
A. Szpunar, M. Kaliński, Komentarz do Prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2003, s. 240.
104

361

z wekslem w ten sposób, aby nie było wolnych miejsc na odwrotnej stronie wekslu;
połączenie wekslu z kartą dodatkową powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub
przepisane treścią aktu protestowego (art. 88 PrWeksl). Jak zatem widać, protest może być
sporządzony zarówno na odwrotnej stronie weksla, a w przypadku, gdy nie ma tam
dostatecznej ilości wolnego miejsca, protest sporządzić można na kartce połączonej
z wekslem w sposób trwały (tzw. przedłużek). Trzeba przy tym pamiętać, iż przedłużek
pozostaje nierozłączną częścią weksla

106

. Jeden dokument protestowy wystarczy również

w przypadku, gdy na podstawie jednego wekslu skierowano wezwanie do większej liczby
osób. Jeżeli zobowiązanemu przedstawiono równocześnie kilka egzemplarzy wekslu albo
jego oryginał i odpis, wystarczy umieszczenie protestu na jednym egzemplarzu lub na
oryginale. Organ, sporządzający protest, zaznaczy na innych egzemplarzach lub na odpisie,
gdzie protest umieszczono lub że go umieszczono na oryginale, i tę uwagę podpisze (art. 89
PrWeksl). Należy przy tym zaznaczyć, iż za pośrednictwem jednego weksla można skierować
wezwanie do kilku podmiotów o odmienne świadczenia

107

. Jeżeli protest ma być dokonany

z powodu częściowej odmowy przyjęcia weksla, należy sporządzić odpis weksla, zawierający
wszystkie indosy i oświadczenia, i napisać protest na tym odpisie lub na złączonej z nim
karcie dodatkowej, a o sporządzeniu protestu zaznaczyć na oryginale. Protest z powodu
niewydania oryginału (art. 68 ust. 2) należy napisać na odpisie lub na złączonej z nim karcie.
Kartę zawierającą protest, należy połączyć z odpisem, w sposób wskazany w art. 88 ust. 2
(art. 90 PrWeksl). Widać więc tutaj pewne odstępstwo od reguły ogólnej, o której traktuje
właśnie wskazany art. 88 PrWeksl

108

. Po sporządzeniu protestu z powodu częściowej

odmowy przyjęcia weksla, posiadacz oryginału tego papieru wartościowego powinien złożyć
go (razem z odpisem weksla) do notariusza

109

. To notariusz, bowiem – zgodnie z tym, co

wskazywane już było wcześniej – formalnie sporządza protest. Sytuacja jest zbliżona
w przypadku protestu z powodu niewydania oryginału. W takiej sytuacji protest powinno się
złożyć na odpisie weksla lub połączonej z wekslem karcie dodatkowej.
Następną kwestią uregulowaną w ustawie jest odbiór zapłaty sumy wekslowej. Otóż
organ, sporządzający protest, jest upoważniony i obowiązany do odbioru zapłaty i do
pokwitowania. W przypadku takiej zapłaty połączone z nią koszty tego organu ponosi osoba,
przeciw której protest miał być dokonany (art. 91 PrWeksl). Art. 91 zawiera normę prawną
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bezwzględnie obowiązującą

110

. Poza tym – jak wskazał Sąd Najwyższy – w przypadku

dokonywania jedynie zapłaty częściowej przez dłużnika wekslowego, notariusz sporządza
protest dotyczący części niezapłaconej. Jeżeli natomiast dłużnik uiści całą sumę wekslową,
wówczas protestu nie dokonuje się (a taki dokonany protest pozostanie bezskuteczny).
Dłużnik wekslowy obowiązany jest również do uiszczenia notariuszowi opłat powiązanych
z przyjęciem sumy wekslowej

111

. W dalszej części Prawo wekslowe traktuje na temat

postępowania w przypadku niezastania protestata. A mianowicie, jeżeli organ, sporządzający
protest, nie zastanie osoby, do której wezwanie ma być skierowane, w lokalu jej
przedsiębiorstwa lub w jej mieszkaniu, powinien zostawić tam zawiadomienie o dokonaniu
protestu, zawierające nazwisko i miejsce zamieszkania posiadacza wekslu, nazwisko
wystawcy i trasata, sumę wekslową, termin płatności oraz nazwisko i lokal urzędowy organu
sporządzającego protest (art. 92 PrWeksl). Jak trafnie wskazują L. Bagińska oraz
M. Czarnecki, „zawiadomienie o sporządzeniu protestu ma na celu odwrócenie skutków
protestu oraz zapobieżenie ujemnym skutkom mogącym wyniknąć z powodu złożenia
protestu, np. powstaniu niepotrzebnych kosztów przez wytoczenie powództwa”

112

. Przy

dokonywaniu czynności zachowawczych notariusz może posługiwać się pomocnikami,
których prezes sądu okręgowego na wniosek notariusza do tego upoważni. Za działalność
pomocnika w tym zakresie notariusz odpowiada solidarnie z pomocnikiem (art. 93 PrWeksl).
W praktyce pracownik kancelarii notarialnej ma prawo do dokonywania czynności wyłącznie
technicznych – nie może sporządzić protestu

113

. Organ, sporządzający protest, obowiązany

jest przechowywać osobno odpisy protestów wraz z wypisem istotnej treści wekslu,
zaopatrzone numerem i odpisy te składać w porządku chronologicznym, w jakim protesty
zostały sporządzone. Interesowanym mogą być na żądanie wydawane odpisy tych
dokumentów z ich uwierzytelnieniem lub bez niego. Minister Sprawiedliwości określa
w drodze rozporządzenia termin, po upływie, którego dokumenty wymienione powyżej, mogą
zostać zniszczone oraz sposób ich zniszczenia (art. 94 PrWeksl). Dzięki tej regulacji,
w wypadku zniszczenia protestu, czy też jego zaginięcia, roszczeń z weksla dochodzić można
opierając się na odpisie z protestu 114.
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4. Zakończenie i podsumowanie
Prawo wekslowe, choć stopniowo tracące popularność, nadal jednak wykorzystywane
jest w obrocie gospodarczym sensu largo. Te – w pewnym sensie specjalne – papiery
wartościowe, jakimi są weksle, używane są przede wszystkim do zabezpieczenia roszczeń 115.
Jest to, bowiem nic innego, jak dokument o charakterze papieru wartościowego, posiadający
formę określoną przez prawo wekslowe oraz tę cechę, że umieszczenie na nim podpisu
stanowi podstawę i przyczynę (causa efficiens) zobowiązania wekslowego osoby, która
podpis ten złożyła 116. Weksel wciąż – pomimo upływu lat – posiada swoje określone funkcje
gospodarcze, takie jak chociażby funkcja płatnicza, funkcja gwarancyjna, a także inne funkcje
117

.
Ustawa Prawo wekslowe kompleksowo reguluje zagadnienia związane z obrotem

wekslami. Ze zrozumiałych przyczyn praca niniejsza nie mogła dotyczyć wszystkich
zagadnień poruszanych przez ustawę, takich jak chociażby wystawienie i forma wekslu,
indos, poręczenie wekslowe, wyręczenie, przedawnienie, czy też sposób postępowania
w przypadku weksli zaginionych. Autor zdecydował się na wybór protestu wekslowego, gdyż
stanowi on bez wątpienia jedno z podstawowych i ważniejszych zagadnień Prawa
wekslowego. Podsumowując – autor wyraża przekonanie, iż artykuł ten stanowił będzie
przydatną pomoc zarówno dla podmiotów zajmujących się naukowo Prawem wekslowym,
a także – ze względu na syntetyczność powyższej analizy – dla uczestników obrotu, którzy
zetknęli się z protestem wekslowym w praktyce i dla których artykuł ten może zawierać wiele
zagadnień, z których będą mogli skorzystać w życiu codziennym.
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Czynniki wpływające na jakość zdrowotną herbat owocowych
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Streszczenie
Problematyka zawarta w prezentowanym artykule dotyczy jakości zdrowotnej herbat owocowych dostępnych na
rynku. Na jakość zdrowotną produktu żywnościowego mają wpływ różne czynniki, takie jak bezpieczeństwo czy
wartości odżywcze. Herbaty owocowe, czyli napary z suszu owoców i dodatku ziół zawierają wiele cennych
składników, takich jak witaminy, polifenole i karotenoidy, które pozytywnie wpływają na zdrowie człowieka
oraz zapobiegają różnym chorobom. Poza substancjami leczniczymi w herbatach owocowych można spotkać
również niepożądane związki, stanowiące zagrożenie dla organizmu i powodujące niekorzystne zmiany
w organizmie. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie czynników kształtujących jakość zdrowotną
herbat owocowych oraz omówienie ich znaczenia dla konsumenta.
Słowa kluczowe: jakość zdrowotna, herbata owocowa, bezpieczeństwo produktu

Factors affecting the health quality of fruit teas
Summary
The issues contained in the presented article concern the health quality of fruit teas available on the market. The
health quality of food products depends on various factors for example safety or nutritional values. Fruit teas that
is infusion of dried fruits and additive dried herbs contains a lot of valuable ingredients for health for example
vitamins, polyphenols, carotenoids. Besides substances with curative properties fruit teas contains compound
that have adverse health effects. They pose a lot of problems for health. The purpose of the article is to
characterize factors which structure fruit teas quality and to discuss them importance for consumer.
Keywords: health quality, fruit tea, product safety

1. Wstęp
Na rynku polskim i europejskim wciąż dominują czarne herbaty. W Polsce stanowią
ilościowo 67%, a w ujęciu wartościowym 58%. Udział w rynku czarnych herbat w Polsce
wynosi około 45% (https://analizarynku.eu/rynek-herbaty). Coraz większą popularnością
cieszą się wśród konsumentów herbaty owocowe. Konsumenci coraz chętniej rezygnują
z czarnych herbat aromatyzowanych na rzecz owocowych lub owocowo-ziołowych
(http://www.portalspozywczy.pl/inne/wiadomosci/mokate-polacy-rezygnuja-z-herbatczarnych-na-rzecz-owocowych-i-zielonych,68085.html).
Obecnie obserwuje się modę na ekologię i zdrowy tryb życia w różnych dziedzinach.
Przyczyniło się to do zmiany świadomości wśród konsumentów, którzy częściej czytają
informacje na etykietach dotyczące jakości zdrowotnej produktów. Mają poczucie, że jakość
żywności ma ogromny wpływ na ich samopoczucie, a przede wszystkim zdrowie. Z tego
powodu chętnie sięgają po produkty wysokiej jakości, bez dodatków funkcjonalnych do
żywności. Wybierają produkty kojarzące się z tradycyjnym, zdrowym odżywianiem (Łuczak
i in. 2016). Przykładem takich produktów są herbaty owocowe, która ceniona jest za wysoką
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zawartość naturalnych składników, jakimi są owoce, dodatki ziół czy kwiatów. Posiadają
właściwości prozdrowotne, w zależności od odmian i owoców, które zawierają. Posiadają
w swoim składzie przeciwutleniacze, polifenole, witaminy i inne pozytywnie oddziaływujące
na zdrowie substancje. Należy jednak mieć świadomość, że produkty te ze względu na
surowce i sposoby ich pozyskiwania, jak również procesy produkcyjne mogą zawierać także
substancje niekorzystne dla zdrowia człowieka. Jakość zdrowotna żywności jest definiowana
jako zbiór cech i kryteriów, za pomocą których charakteryzuje się żywność pod względem
wartości odżywczej, organoleptycznej oraz bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta
(Kijowski i in. 2003). Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie czynników
kształtujących jakość zdrowotną herbat owocowych oraz omówienie ich znaczenia dla
konsumenta.
2. Surowce i dodatki do herbat owocowych
Herbaty owocowe są produkowane z różnych rodzajów owoców. Często produkuje się
je na bazie jednego owocu z dodatkiem kilku innych lub tworząc mieszankę różnych owoców
z dodatkiem aromatów, kwiatów, liści i korzeni ziół. Owoce są źródłem węglowodanów,
białka, cennych witamin i soli mineralnych. Zawierają antyoksydanty, flawonole, garbniki,
chinony oraz fitoncydy (Yildiz i in.2017).
Głównym surowcem herbat owocowych są susze owocowe uzyskiwane z zebranych
owoców. Wśród herbat owocowych dostępnych na rynku polskim spotyka się herbaty
malinowe, aroniowe, żurawinowe, z dzikiej róży, a także mieszanki różnych owoców
i surowców zielarskich takich jak lukrecja, czarny bez czy hibiskus. Owoce maliny, żurawiny
czy aronii są bardzo delikatne, dlatego powinno się je zbierać świeżo dojrzałe i zdrowe, bez
uszkodzeń, w czasie suchej pogody do suchych, czystych łubianek W takich łubiankach są
transportowane do suszenia lub na miejsce do przetwórstwa czy spożycia. Wilgotne
i przejrzałe owoce łatwo ulegają gnieceniu w czasie transportu, psują się, puszczają sok, przez
co podczas suszenia mogą się zlepiać i brunatnieć. Owoców nie należy przechowywać zbyt
długo, może to spowodować ich pleśnienie.
Herbatki owocowe są szczególnym produktem spożywczym, którego cechy sensoryczne,
głównie smak i zapach mają istotne znaczenie przy ich wyborze przez konsumenta. W celu
zwiększenia atrakcyjności tego produktu, producenci stosują różne suplementy, takie jak
substancje aromatyzujące czy regulator kwasowości, które nadają lub wzmacniają
odpowiedni, przyjemny zapach oraz uwydatniają istniejący smak owoców. Otrzymywanie
naturalnych aromatów owocowych osiąga stopniowo taki etap rozwoju w przemyśle
spożywczym, że stają się konkurencją dla tych otrzymywanych syntetycznie. Jest to
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spowodowane nowymi możliwościami, dzięki rozwojowi biotechnologii i manipulacjom
genetycznym (Sikorski 2007). Coraz częściej producenci dodają do produktów spożywczych
surowce naturalne, gdyż konsumenci odbierają takie produkty pozytywnie i chętniej po nie
sięgają.
Tabela 1. Składniki odżywcze i właściwości zdrowotne przykładowych surowców herbat owocowych. Źródło:
Kunachowicz i in. 2011
Surowiec

Składniki odżywcze

Właściwości zdrowotne

Malina

Minerały: Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Zn
Witaminy: C, B1, B2, B3, B6, A, E
Kwas benzoesowy,
Antocyjany,
Karotenoidy
Minerały: Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Zn
Witaminy: C, B1, B2, B3, B6, A
Polifenole
Minerały: Ca, Fe, Mn, B, J, Cu
Witaminy: C, A, B2, B9, E, PP,
Antocyjany,
Karotenoidy

- ściągające
- przeciwzapalne,
- napotne,
- przeciwbakteryjne

Żurawina
Aronia

- przeciwutleniające
- przeciwutleniające,
- przeciwzapalne,
- ochronne wobec promieni UV,
- przeciwnowotworowe

Aromaty to dodatki najczęściej występujące w herbatach owocowych. Według
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia
2008r. aromat, czyli substancja aromatyzująca to produkt nieprzeznaczony do bezpośredniego
spożycia, dodawany do środków spożywczych w celu nadania im aromatu lub smaku lub
zmiany ich aromatu i smaku. Aromaty można podzielić z uwagi na pochodzenie na naturalne,
identyczne z naturalnymi i syntetyczne. Naturalnymi aromatami są przyprawy roślinne, olejki
eteryczne, czy ekstrakty. Aromaty identyczne z naturalnymi uzyskuje się w trakcie syntezy
chemicznej lub przez zastosowanie chemicznych procesów do odizolowania substancji takich
samych jak substancje naturalne, które zawarte są w produktach roślinnych czy zwierzęcych.
Takie aromaty są tańsze niż naturalne, odznaczają się atrakcyjnością ze względu na dobre
właściwości aromatyzujące i trudno odróżnić je od naturalnych. Aromaty syntetyczne
natomiast produkuje się przez syntezę chemiczną. W ich składzie występują estry, alkohole
oraz aldehydy (Newerli-Guz i in. 2009).
Regulator kwasowości jest substancją dodatkową stosowaną w celu ustalenia, zmiany
lub kontroli poziomu kwasowości danego produktu. Można je stosować w ilościach zgodnych
z zasadą quantum satis, czyli w dawce najniższej i niezbędnej do osiągnięcia zamierzonego,
odpowiedniego efektu technologicznego, zgodnie z Kodeksem Żywnościowym FAO/WHO.
Najczęściej stosowanym regulatorem kwasowości w herbatkach owocowych jest kwas
cytrynowy (https://czytajsklad.com/herbaty-owocowe/).
Konserwant definiowany jest jako każda substancja zdolna do hamowania wzrostu
mikroorganizmów, które mogłyby spowodować pogorszenie się jakości żywności
368

(Seetaramaiah i in. 2011). Środki konserwujące można podzielić na syntetyczne oraz
naturalne. Do pierwszej grupy należą: kwas octowy, octan potasu, octan wapnia oraz kwas
jabłkowy i mlekowy. Naturalne właściwości konserwujące mają niektóre zioła, ich ekstrakty
i olejki.
3. Zagrożenia w herbatach owocowych
3.1. Zawartość substancji antyodżywczych
Obok cennych składników herbaty owocowe zawierają również niepożądane składniki
żywnościowe. Taką substancją jest kwas szczawiowy. Jest to kwas rozpuszczalny w wodzie
jak i w rozpuszczalnikach organicznych, najmocniejszy kwas karboksylowy. Główną rolę
w tworzeniu kwasu szczawiowego odgrywa wątroba i oksydaza kwasu glikolowego (Orzeł
i in. 2012). W naturalnym stanie występuje w roślinach, jak i w świecie zwierzęcym,
w postaci łatwo rozpuszczalnych soli potasu i sodu oraz w postaci szczawianu wapnia.
W grupie produktów roślinnych, w których występuje kwas szczawiowy są: szczaw, orzechy,
szpinak, rabarbar, kawa, herbata (http://www.aktywniepozdrowie.pl/najczciej-zadawanepytania/1799-co-to-s-substancje-antyodywcze).
Dopuszczalne dzienne spożycie szczawianów przez dorosłego wynosi 250 mg/dzień.
Osoby, u których występuje podwyższone ryzyko do tworzenia kamieni nerkowych nie
powinny przekraczać dawki 40-50 mg/dzień (Marcason 2006). Nadmiar szczawianów
w diecie powoduje zahamowanie resorpcji wapnia. Może być przyczyną kamicy nerkowej.
O

antyodżywczych właściwościach szczawianów

decyduje

także

stosunek kwasu

szczawiowego do pierwiastków, z którymi tworzy nierozpuszczalne sole (Orzeł i in. 2012).
Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania zawartości szczawianów
w dziewięciu wybranych herbatach. Badanie przeprowadzono dla herbat owocowych o trzech
smakach: aroniowym, malinowym i żurawinowym oraz wyprodukowane przez trzech
różnych producentów. Próbki oznaczono, jako:
A. Herbata aroniowa (producent X)
B. Herbata malinowa (producent X)
C. Herbata żurawinowa (producent X)
D. Herbata aroniowa (producent Y)
E. Herbata malinowa (producent Y)
F. Herbata żurawinowa (producent Y)
G. Herbata aroniowa (producent Z)
H. Herbata malinowa (producent Z)
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I. Herbata żurawinowa (producent Z)
Tabela 2. Zawartość szczawianów w badanych herbatach owocowych w przeliczeniu na suchą masę
(opracowanie własne)
Materiał badawczy

Zawartość kwasu [mg/100ml]
mg[[]szczawiowego [mg/100g]

A

9,9

B

8,1

C

13,5

D

9,9

E

4,0

F

12,9

G

6,0

H

8,1

I

11,1

mg/100g
16
14
12
10
8
6
4
2
0
C

F

I

A

D

B

H

G

E

Rys. 1. Zawartość kwasu szczawiowego (opracowanie własne)

Najwięcej kwasu szczawiowego zawiera herbata C (herbata żurawinowa producenta X)
oraz F (herbata żurawinowa producenta Y). Natomiast najmniej szczawianów zawiera herbata
E (herbata malinowa producenta Y). Średnia zawartość szczawianów w badanych herbatach
owocowych wynosi w przeliczeniu na suchą masę 9,3 mg na 100g produktu (Borawska i in.
2014r.).
3.2. Zanieczyszczenia chemiczne (zawartość metali ciężkich i pestycydów)
W herbatach występują niektóre niepożądane pierwiastki metali ciężkich, które są
niebezpieczne dla organizmu ludzkiego. Głównym ich źródłem są nawozy sztuczne
stosowane w uprawie owoców, jak również lokalne czynniki środowiskowe (BrzezichaCirocka i in. 2016). Metalami ciężkimi są np. ołów i aluminium. Z uwagi na łatwe
przemieszczanie się metali ciężkich z gleby do roślin oraz ze spożywanej rośliny do
organizmu człowieka, toksyczne działanie oraz łatwe wchłanianie i bioakumulację, jest
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dużym zagrożeniem dla środowiska oraz zdrowia człowieka (Czeczot i in. 2010).
Kumulowanie ołowiu w organizmie powoduje skracanie czasu przeżycia krwinek
czerwonych, porażenie mięśni, głównie prostowników oraz zaburzenia w funkcjonowaniu
układu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego (Orzeł i in. 2012). Glin powoduje
w nim wiele niekorzystnych zmian i procesów w układzie nerwowym. Może pogarszać
działanie tarczycy, osłabiać kości i stawy. Powoduje również chorobę Alzheimera
i Parkinsona (Kröppl i in. 2012).
Pestycydy są grupą środków ochrony roślin i są bardzo ważnym elementem
współczesnego rolnictwa. Są substancjami syntetycznymi lub naturalnymi stosowanymi
w celu zwalczania szkodliwych i niepożądanych organizmów szkodliwych oraz do ochrony
uprawianych roślin i hodowanych zwierząt (Orzeł i in. 2012). Pomimo korzyści osiąganych
z działania pestycydów, istnieją poważne zagrożenia w ich stosowaniu dla zdrowia człowieka.
W wyniku zanieczyszczenia środowiska, ich pozostałości są spożywane wraz z pożywieniem
przez ludzi. Wiele przedsiębiorców produkujących warzywa i owoce nie przestrzega
przepisów prawnych i lekceważy między innymi okres karencji, czyli czasu, który powinien
upłynąć od dnia zastosowania pestycydu do dnia zbioru plonów. Rolnicy powinni postępować
zgodnie z dobra praktyką rolniczą. Oznacza to bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin
w konkretnych warunkach na danym etapie produkcji, przechowywania, transportu,
dystrybucji i przetwarzania żywności. Owoce nie mogą zawierać, w momencie wprowadzenia
do obrotu jako żywność jakiejkolwiek pozostałości pestycydów przekraczającej NDP, czyli
najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości określonego dla poszczególnych owoców
w Rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego
2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów
w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32005R0396).
4. Substancje lecznicze aktywne w herbatach owocowych
4.1. Polifenole
Polifenole to związki, które posiadają w swojej budowie pierścień benzenowy
zawierający przynajmniej dwie grupy hydroksylowe. Ze względu na liczbę pierścieni
fenolowych i elementów strukturalnych, wiążących te pierścienie, związki fenolowe
klasyfikuje się, jako: kwasy fenolowe, posiadające jedne pierścień fenolowy oraz flawonoidy,
stylbenki i lignany z wieloma pierścieniami. Związki te są wtórnymi produktami metabolizmu
roślin, zapewniają ich wzrost, chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz przed
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patogenami i drapieżnikami (Watson i in. 2008). Kwasy fenolowe stanowią około 1/3 naszego
całkowitego spożycia związków fenolowych. z uwagi na budowę chemiczną flawonoidy
dzieli się na: antocyjanidyny, flawonole, flawanole, izoflawony i flawonony. Antocyjany
występują w dużych ilościach w owocach takich jak czarne porzeczki i jeżyny
(http://www.food-info.net/pl/colour/anthocyanin.htm).
Poniżej na wykresie przedstawiono wyniki oznaczania polifenoli dla tych samych
herbat, które poddane zostały badaniu zawartości szczawianów. Zawartość polifenoli
w

herbatach

owocowych

świadczy

o

ich

właściwościach

przeciwutleniających

i antyoksydacyjnych (Kumari i in. 2016r.).

Cpolifenoli
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Rys.2. Wyniki oznaczania zawartości polifenoli w badanych herbatach owocowych (opracowanie własne)

Jak wynika z przeprowadzonego badania, największą zawartością polifenoli
charakteryzuje się herbata H (herbata malinowa producenta Z). Herbata F (herbata
żurawinowa producenta Y), D (herbata aroniowa producenta Y) oraz I (Herbata żurawinowa
producenta Z) zawierają najmniej polifenoli w swoim składzie w porównaniu do pozostałych
herbat owocowych. Średnie stężenie polifenoli w badanych herbatach owocowych wynosi
0, 3 mg/ml (http://www.kwadryga.pl/upload/Dokumenty/Artykuly_naukowe/Gf_5_08_3033.pdf).
4.2. Witaminy
Witaminy to związki organiczne o różnorodniej budowie. Nie są źródłem energii ani też
materiałem budulcowym komórek i tkanek. Jednak wykazują aktywność biologiczną
i dostarczane w odpowiednich ilościach zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Wykazują właściwości regulujące procesy przemian energii i materii. Istnieje 13 witamin.
Dzieli się je na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz rozpuszczalne w wodzie. Do
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pierwszej grupy należą witaminy A, D, E, K. Natomiast do witamin rozpuszczalnych
w wodzie zalicza się tiaminę, ryboflawinę, niacynę, witaminę B6, foliany, witaminę B12,
kwas pantotenowy biotynę oraz witaminę C (Kunachowicz i in. 2009). Witaminy z tej grupy
muszą być dostarczane regularnie wraz z pożywieniem, ponieważ nie są odkładane
w organizmie tak jak witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.
4.3. Karotenoidy
Karotenoidy są grupą barwników roślinnych, występujących naturalnie w owocach.
Substancje te są również przeciwutleniaczami, dlatego spożywanie owoców i warzyw jest
bardzo zdrowe. Znane jest około 600 barwników roślinnych, jednak jedynie sześć z nich ma
tak istotny wpływ na ludzki organizm. Są to beta-karoten, alfa-karoten, kryptoksantyna,
likopen, luteina oraz zeaksantyna. Związki z grupy karotenoidów to pochodne
węglowodorów, które zawierają czterdzieści atomów węgla. Odpowiadają za akumulacje
energii świetlnej. Pochłaniają promieniowanie ultrafioletowe, powodujące powstawanie
wolnych rodników i neutralizują ich działanie. Hamowanie rozwoju wolnych rodników
zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory. Karotenoidy poprawiają odporność na
wirusy, chronią błony śluzowe oraz wspomagają gojenie ran. Zapobiegają również chorobom
serca. Zabezpieczają naczynia krwionośne przed osadzaniem się blaszki miażdżycowej
(http://www.polskatimes.pl/artykul/493480,karotenoidy-chronia-nas-przedrakiem,2,id,t,sa.html).
5. Podsumowanie
Na jakość zdrowotną herbat owocowych ma wpływ wiele czynników takich jak:
bezpieczeństwo, wartość odżywcza oraz wartość dietetyczna, a także środowisko
przyrodnicze, warunki pozyskania surowców i warunki ich przetwarzania. Herbata owocowa
to popularny napar, który dostarcza organizmowi ludzkiemu wiele cennych wartościowych
składników. Są to między innymi polifenole, karotenoidy oraz witaminy i minerały.
Głównym surowcem herbat powinny być świeżo zebrane, zdrowe, bez uszkodzeń
mechanicznych owoce. W składzie naparów poza owocami znajdują się również zioła takie
jak hibiskus czy lukrecja oraz aromaty i regulatory kwasowości. Ma to na celu zwiększenie
atrakcyjności sensorycznej produktu. Poza naturalnymi składnikami odżywczymi w herbatach
owocowych można znaleźć substancje antyodżywcze oraz zanieczyszczenia chemiczne.
Substancją antyodżywczą w herbatach owocowych są szczawiany, które naturalnie występują
w roślinach. Zanieczyszczenia chemiczne, czyli metale ciężkie i pestycydy pochodzą
z nawozów sztucznych, używanych podczas uprawy owoców w celu zwalczania szkodników
i zwiększania plonów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa herbat owocowych producenci
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powinni pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa żywnościowego w Polsce i Unii
Europejskiej, które gwarantują bezpieczeństwo i jakość produkowanej żywności. Producenci
i dostawcy owoców natomiast mają obowiązek przestrzegać okresu karencji podczas
stosowania pestycydów.
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Streszczenie
Celem pracy jest ocena potencjału transportowego dronów. Dostrzegając dynamicznie rozwijający się rynek
bezzałogowych statków powietrznych, przybliżona została ich istota oraz przeprowadzono przegląd aktualnie
stosowanych rozwiązań, a także stojące przed nimi szanse i trudności. Ponadto przeanalizowano możliwości
zastosowania dronów w transporcie, zarówno w odniesieniu do aktualnych możliwości technologicznych, jak
i stosowanych regulacji prawnych. Na podstawie badania dostępnych publikacji oraz informacji stwierdzono, iż
drony posiadają duży potencjał transportowy. Stosując analizę SWOT/TOWS usystematyzowano dane oraz
sformułowano na jej podstawie wytyczne do przyszłej strategii rozwoju. Wynikiem analiz są wnioski, wśród
których dostrzeżono szeroką możliwość wykorzystania potencjału dronów w celu zaspokojenia potrzeb
transportowych przedsiębiorców oraz konsumentów.
Słowa kluczowe: drony, transport, przestrzeń powietrzna, ostatnia mila

Assessment of the transport potential of drones
Summary
The purpose of the work is to assess the transport potential of drones. Recognizing the dynamically developing
market of unmanned aerial vehicles, their essence has been approximated and an overview of the currently used
solutions, as well as the chances and difficulties they have faced. In addition, the possibilities of using drones
in transport were analyzed, both in terms of current technological possibilities and the applicable legal
regulations. Based on the study of available publications and information, it was found that drones have a large
transport potential. Using the SWOT / TOWS analysis, the data was systematized and the guidelines for the
future development strategy were formulated on its basis. The results of the analyzes are conclusions, among
which a wide possibility of using the potential of drones was noticed in order to meet the transport needs of
entrepreneurs and consumers.
Keywords: drones, transport, airspace, last mile

1. Wstęp
W dzisiejszych czasach wszystkie obszary życia człowieka rozwijają się w bardzo
dynamiczny sposób. Jedną z cech łączących je wszystkie jest związek z przepływem
towarów, usług i ludzi. Rozwój logistyki i transportu determinowany wieloma wymaganiami
stoi przed ogromnym wyzwaniem. Okazuje się, iż standardowo używane dotychczas rodzaje
transportu takie jak samochodowy, czy też kolejowy przestają być wystarczające, a ciągle
rozbudowywana infrastruktura niejednokrotnie nie spełnia wymagań użytkowników.
Zjawiskiem, które dodatkowo utrudnia logistykę, a także ma ogromny wpływ na transport jest
urbanizacja, czyli proces koncentracji ludności w danym obszarze (Szczepańska 2016).
Wysoko zurbanizowane obszary metropolitarne to tak naprawdę koegzystencja miasta oraz
wszystkich miast i gmin do niego przylegających. Mnogość osób, ograniczona infrastruktura
logistyczna oraz rosnąca ilość pojazdów na drodze generują potrzebę wprowadzenia
kolejnych innowacji, które pozwolą wytyczyć nową ścieżkę w dostępie do szybszego
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przepływu dóbr i usług. Ponadto kolejne pokolenia konsumentów dynamicznie zmieniającej
się rzeczywistości zwiększają oczekiwania w kontekście zaspokajania pragnień. Dostawy,
które kiedyś zajmowały wiele czasu dziś ograniczają się do zakupów w sieci i chęci
natychmiastowego odbioru zamówionych towarów. Wszystko to skutkuje ciągłą chęcią do
wymyślania nowych rozwiązań i pojawieniem się konieczności odpowiedzenia na nieustannie
rosnące potrzeby klienta. Artykuł ma na celu zbadanie potencjału transportowego dronów
i możliwości ich zastosowania. Aby osiągnąć założone efekty badając dostępną literaturę oraz
najnowsze informacje publikowane przez przedsiębiorstwa zastosowano analizę i krytykę
piśmiennictwa, metodę indywidualnych przypadków zamierzeniem wyodrębnienia kierunków
rozwoju dronów oraz analizę SWOT.
2. Dron jako środek transportu
Odpowiedzią na rosnące potrzeby ludności mogą być bezzałogowe statki powietrzne
(BSP). Są to maszyny, które w trakcie lotu nie wymagają obecności na pokładzie załogi,
a także nie mają możliwości zbierania pasażerów. Ponadto są pilotowane zdalnie lub ich lot
jest w pełni zaplanowany i autonomiczny. Dron jest jedną z wersji rozwoju bezzałogowych
statków powietrznych. Przyjmuje on także nazwę multikopter, co spowodowane jest
mnogością wirników, w które jest wyposażony (Z jakich elementów zbudowany jest
multikopter 2016).Producenci wciąż modernizują poszczególne elementy składowe i starają
się przedłużać czas lotu, zwiększyć funkcjonalność oraz powiększyć zasięg użytkowania
drona.Dzięki stabilizacji żyroskopowej urządzenie ma płynny lot. W nowoczesnych
konstrukcjach system umożliwia bezpośrednią nawigację również ze smartfonów lub
tabletów. Multikoptery wyposażone w układ GPS mogą poruszać się w powietrzu po
zaplanowanej trasie bez konieczności bieżącej kontroli ze strony pilota. Drony posiadają
także technologie FPV (First Person View), czyli korzystanie z kamery zamontowanej na
urządzeniu, dzięki czemu kontroler czuje się jakby znajdował się na pokładzie (Z jakich
elementów zbudowany jest multikopter 2016). Pozwala to na łatwiejsze omijanie przeszkód
i sprawniejszą nawigację. Coraz częściej drony wyposażone są także w funkcję powrotu do
bazy. W momencie utraty zasięgu i kontroli nad urządzeniem automatycznie włączany jest
system, który pozwala na bezpieczny powrót statku do miejsca startu i bezpieczne lądowanie.
W odpowiedzi na powstające potrzeby lub nowe funkcje, systemy nieustannie ewoluują i są
modernizowane przez producentów.


Wykorzystanie dronów w transporcie – przegląd rozwiązań
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Drony posiadają bardzo wiele obszarów zastosowań. W celu analizy warto zastanowić
się w którym kierunku aktualnie rozwija się rynek dronów. Chcąc usystematyzować aktualnie
stosowane lub testowane rozwiązania podzielono je na transport blisko oraz daleki. Kryterium
różnicującym elementy podziału jest obiekt (Fertsch 2006). Ze względu na specyfikę
stosowania dronów przyjęto, iż obiektem jest miasto, zatem transport bliski odbywa się
na odległość równą dużym aglomeracjom miejskim, natomiast transport daleki poza
lub pomiędzy miastami. Wiele przedsiębiorstw prowadzi prace związane z rozwojem dronów,
tak by mogły zostać jak najszybciej wdrożone w celu zwiększenia efektywności działań
zarówno w działaniu na bliskie, jak i dalekie odległości. W tabeli nr 1. przedstawiono
przykładowe zastosowania dronów w transporcie, które są testowane lub zostały wdrożone.
Tabela 1 Przykładowe zastosowania dronów transportowych (opracowanie własne)
Rodzaj transportu

Typ produktu/usługi

Podmiot stosujący
rozwiązanie
DHL

Usługi kurierskie
Amazon
Transport bliski

Dostawy środków medycznych

Swiss Post

Obsługa kelnerska

InfiniumRobotics

Wypożyczanie książek

Firma Zookal

Dostarczanie poczty

Francuski Urząd
Pocztowy

Transport wyposażenia

Armia USA

Transport towarów

Boeing company

Transport daleki

Bardzo istotną kwestią, która związana jest z transportem towarów do odbiorcy jest
problem ostatniej mili. Zagadnienie to dotyczy głównie obszarów wysoko zurbanizowanych,
które stoją przed ogromnym wyzwaniem w świadczeniu dostaw bezpośrednio do klienta
(Iwan 2015). Największe potęgi, które licznie wykorzystują transport próbują wprowadzić
drony, jako systemową dostawę. DHL oraz Amazon rozpoczęły pracę nad zastosowaniem
dronów podczas doręczania paczek do klienta lub centrum dystrybucyjnego. Przedsiębiorstwo
DHL posiada dron MDR-100, który pomyślnie przeszedł testy i kilka razy w tygodniu dowozi
leki na niemiecką wyspę oddaloną o 12 km od lądu. Porusza się on specjalnie wydzielonym
korytarzem przestrzennym zarządzanym przez Niemiecką Służbę Kontroli Powietrznej
(Nowakowski 2016). Amazon jest w trakcie opracowywania systemu dystrybucji powietrznej
pozwalającym na dostarczenie paczek w ciągu 30 minut. Samo zamówienie generowane
przez internet trafia do centrum dystrybucji, w którym jest pakowane oraz podczepiane do
statku bez ingerencji człowieka. Dron działa autonomicznie w drodze do klienta jak i podczas
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powrotu (Drony i przyszłość logistyki 2017). Pierwszą instytucją państwową, która
wykorzystała drony był Francuski Urząd Pocztowy. Wprawdzie ze względu na ciągle
niekompletne prawo mogą być one wykorzystywane do dostarczania listów i przesyłek tylko
do trudno dostępnych rejonów kraju, natomiast pokazuje to, iż statki powietrzne mogą
stanowić potężne narzędzie w problemowych sytuacjach (Francuska poczta korzysta już
z latających dronów 2016). Dodatkowo obszarem, który niewątpliwe może zwiększyć
efektywność działania dzięki dronom jest sektor lokalnych usług publicznych. Służba zdrowia
posiada gęstą siatkę przychodni i szpitali w każdym powiecie oraz mieście, a duża liczba
potrzeb i specyfika pracy sprawia, iż pewne materiały są wykorzystywane w większej ilości
niż inne. Dla pacjentów liczy się każda sekunda, a zastosowanie dronów pozwala na
uniknięcie zatorów drogowych. Rozwiązanie to jest w fazie testów w Szwajcarii
prowadzonych przez Swiss Post (Drony i ich zastosowanie w transporcie krwi 2017). Drony
dostarczają krew oraz środki medyczne do szpitali, które wyrażą nagłą potrzebę. Innym
przykładem wykorzystania dronów do wsparcia działania przedsiębiorstwa jest firma Zookal,
która zajmuje się wypożyczaniem i sprzedażą podręczników. Zaplanował on proces
wypożyczania książek za pomocą statku powietrznego. Posiadacz aplikacji mobilnej będzie
mógł autoryzować transakcję i odebrać podręcznik. Czas dostawy będzie wynosiłokoło 2-3
minut, a koszt ma się zmniejszyć blisko 10-krotnie (Szymczak 2017).Z kolei na pomysł
wykorzystania drona jako kelnera wpadła firma Infinium Robotics w Singapurze. Statki
powietrzne mają dostarczać zamówione jedzenie do stolików. Ma to rozwiązać problem braku
kelnerów w Singapurskich restauracjach. Klienci wybór dania oznaczają w aplikacji,
a multikopter dostarczy je wprost do lokalizacji gościa (Drony w roli kelnerów 2015).
Zastosowanie BSP nie ogranicza się jednak tylko do transportu bliskiego. Choć technika
w pełni jeszcze nie pozwala na osiągnięcie optimum pomiędzy wagą przewożonych
materiałów a odległością destynacji to podejmowane są próby przełamania tej bariery.
Amerykański koncern lotniczy oraz kosmiczny Boeing Company jest w trakcie testowania
dronów, które będą służyły do transportu towarów o wadze około 225kg na odległość
wynoszącą ok. 70 km. Prototyp został już przetestowany, a waga samego urządzenia wynosi
340kg (Boeing rozpoczął tworzenie dronów transportowych 2018). Innym obszarem
transportu dalekiego, w którym drony są stosowane oraz stale poddawane próbom jest
wojskowość. Podejmowane działania militarne prowadzone są przy użyciu dronów
transportowych. Brak potrzeby przebywania na pokładzie wraz z niskimi kosztami
eksploatacji oraz szybkością przemieszczenia i udźwigiem powoduje, że są idealne
urządzenia do działań militarnych. Ograniczają one ryzyko odniesienia obrażeń oraz
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Powyższe przykłady to tylko część stosowanych rozwiązań, które podwyższają jakość
usługi

lub
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wykonywanie

funkcji

do

których

zostały

przeznaczone.

Komplementarność tychże rozwiązań i wszechstronne spektrum zastosowania dronów
wskazują, iż są one przedmiotem zainteresowań coraz większej ilości przedsiębiorstw.
Zarówno w roli środka transportu bliskiego, jak i dalekiego.
 Analiza SWOT/TOWS wykorzystania dronów jako środka transportu
W celu oceny potencjału transportowego dronów uznano za istotne przeprowadzenie
analizy SWOT. W tabeli nr 2. zestawiono najważniejsze czynniki (zalety, wady, szanse
i zagrożenia) które opisują drona oraz mają wpływ na kierunek jego rozwoju.
Przyporządkowano im również wagi w celu zbadania korelacji czynników i siły
oddziaływania na siebie.
Tabela 2 Analiza SWOT dronów jako środka transportu (opracowanie własne)
Kod

Zalety

Waga

Kod

Wady

Waga

S1

Łatwość obsługi

0,1

W1

Słaba konstrukcja

0,4

S2

Koszty zakupu oraz eksploatacji

0,15

W2

S3

Szybkość przemieszczania

0,35

W3

S4

Stosunkowo duży udźwig

0,3

W4

Kod

Szanse
Waga
Rozwiązanie problemu ostatniej
0,4
mili
Ograniczenie
negatywnego
0,3
wpływu na środowisko

O1
O2
O3

Dostosowanie dronów do wielu
0,3
branż

Kod
T1

Hałas
generowany
podczas
użytkowania
Swoboda zakupu
Brak
jednoznacznych
regulacji
prawnych
Zagrożenia
Stworzenie
restrykcyjnych
ram
prawnych

0,1
0,25
0,25
Waga
0,3

T2

Możliwość wystąpienia kolizji

0,4

T3

Naruszenia prywatności

0,3

Analizując tabelę, można zauważyć, iż dużą zaletą dronów jest szybkość
przemieszczania. Wynika to z niezagospodarowanej przestrzeni lotniczej znajdującej się
pomiędzy ziemią, a pułapem lotów pasażerskich (z wyłączeniem lotnisk), drony mogą
rozwijać w nim prędkości większe niż inne środki transportu. Dodatkową mocną stroną drona
jest jego stosunkowo duży udźwig, który pozwala na przemieszczanie przedmiotów zarówno
małych, jak i wielkogabarytowych. Obszar ten może posłużyć dronom w realizowaniu
zaplanowanych funkcji logistycznych, a przy użyciu nowoczesnych technologii i niskim
koszcie stanowi solidną konkurencje dla dotychczasowych rozwiązań. Atutem może być
także łatwość obsługi. Każdy użytkownik posiadający dostęp do smartfona lub wyświetlacza
może na bieżąco nawigować urządzenie, a sam mechanizm opiera się na obracaniu,
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przemieszczaniu lub zmianie wysokości lotu. Wszystkie te zalety osiągane są przy niskim
koszcie zakupu oraz eksploatacji. Potwierdza to wciąż zwiększająca się ilość nabywców.
Z drugiej strony można zauważyć wady dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa.
Według szacunków Komisji Europejskiej, tylko w roku 2016 doszło do 1,2 tysiąca
incydentów z udziałem bezzałogowych statków powietrznych (UE zmieni przepisy w sprawie
dronów, 2017). Poza tym problem z regulacjami prawnymi i ich zaostrzaniem oraz łatwością
naruszania prywatności przez użytkowników nie sprzyja rozwojowi społecznej mobilności
multikopterów.Konstrukcja drona jest bardzo delikatna i należy liczyć się, iż nawet drobne
uszkodzenie może prowadzić do awarii. Prawo także nie jest spójne w kwestiach dronów.
Rozbieżność w przepisach różnych państw generują każdorazową konieczność zapoznawania
się z restrykcjami w danym kraju, choć nie wszystkie państwa posiadają stosowne regulacje.
Przyczynkiem do uchybień może być swoboda zakupu dronów. Każdy może kupić
urządzenie, bez względu na to czy cel, w którym będzie go używał będzie zgodny z prawem
czy nie.
Dlatego też na szanse i zagrożenia należy spojrzeć w dwójnasób. Po pierwsze przez
pryzmat szans, gdyż statki powietrzne mają ogromny potencjał związany z rozwojem
technologii, co może spowodować dostosowanie ich funkcji w praktycznie każdej branży.
Ich wydajność oraz niska szkodliwość dla środowiska sprawiają, iż naturalnie pasują
do ogólnego nurtu zrównoważonego rozwoju. Z kolei ich wszechstronność oraz możliwość
przemieszczania się na terenie zurbanizowanym może być remedium na problem ostatniej
mili. Z drugiej strony należy zweryfikować zagrożenia. Sprawa naruszania prywatności budzi
wiele kontrowersji. Niekiedy wyposażenie dronów rejestruje obraz i dźwięk. Tworzy to
obawę o inwigilację jednostek prywatnych oraz rządowych. Ponadto drony mogą powodować
niebezpieczeństwo związane z kolizjami z innymi statkami powietrznymi, ale także ptakami
lub budynkami. Nie tyle istotne są uszkodzenia samych dronów, co ryzyko które powodują
spadające części multikopterów. Mogą być one bardzo niebezpieczne dla ludzi znajdujących
się poniżej lotu.


Potencjał rozwoju dronów

W dalszej części pracy zbadano interakcje zachodzące między elementami przypisanymi
do konkretnych grup. W celu uzyskania większej wiarygodności zastosowano zarówno
metodę SWOT, jak i TOWS. Bazując na metodzie opisanej w pracy (Nowicki 2015)
stworzono 8 tablic, z pomocą, których wyznaczono interakcje zachodzące między czynnikami
oraz iloczyny wag i interakcji. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli nr 3.
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Tabela 3 Zestawienie wyników analizy (opracowanie własne)
Kombinacja
czynników
S/O
S/T
W/O
W/T

Wyniki analizy SWOT
Suma
interakcji
32
16
24
28

Suma
iloczynów
9,2
4,25
7,7
8,6

Wyniki analizy TOWS
Suma
interakcji
28
18
24
14

Suma
iloczynów
8,1
5
6,95
4,3

Zestawienie zbiorcze
SWOT/TOWS
Suma
Suma
interakcji
iloczynów
60
17,3
34
9,25
48
14,65
42
12,9

Wyniki uzyskane za pomocą analizy SWOT wskazują, iż występuje istotna przewaga
interakcji pomiędzy pozytywnymi czynnikami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Pokazuje
to, iż drony posiadają duży potencjał i należy poprzez rozwój mocnych stron dążyć
do wykorzystania szans (suma interakcji oraz suma iloczynów wag i interakcji są najwyższe).
Ponadto analiza TOWS potwierdza, iż zarówno określone szanse są w stanie niwelować
oddziaływanie słabych strony dronów, jak i szanse potęgują w znacznym stopniu mocne
strony. Całościowa analiza SWOT/TOWS również utwierdza w przekonaniu, iż korelacja
mocnych stron oraz szans przeważa nad słabymi stronami i zagrożeniami. Ponadto mocne
strony są w stanie wpłynąć na wykorzystanie szans, prędkość poruszania się dronów wraz
z niskimi kosztami powodują, iż w miejskim zagęszczeniu mogą być potencjalnym
rozwiązaniem problemów związanym z dostarczaniem przesyłek. Ich budowa oraz fakt, iż nie
generują zanieczyszczeń sprawia, że mogą ograniczyć negatywnie wpływ na środowisko.
Natomiast łatwość obsługi to naturalna cecha pomagająca w implementacji urządzeń
w różnych branżach. Co należy podkreślić, szanse dronów wpływają także na słabe strony.
W przypadku chęci rozwiązania problemu ostatniej mili nieodłącznym działaniem będzie
poprawienie konstrukcji drona, a także zastosowanie odpowiednich regulacji prawnych.
Wyznaczone iloczyny wag oraz interakcji, które zostały określone dla konkretnych
pozwoliły wskazać także czynniki, które mają największy wpływ na badany potencjał
dronów. W przypadku mocnych stron czynnikiem, który osiągał najwyższe wartości
w każdym z budowanych zestawień była szybkość przemieszczania drona, co jest jego
niewątpliwym atutem. Czynnikiem wyróżniającym się po stronie wad była słaba konstrukcja
urządzenia. Potwierdza to potrzebę stworzenia innowacji wzmacniających drona lub
niwelujących skutki uszkodzenia. Warto dodać, iż łatwość przemieszczania oraz prędkość to
zaleta, która sprawia, że dron może być solidną alternatywą dla dzisiejszych rozwiązań
transportowych, natomiast jego konstrukcja to największa z barier, która sprawia, że jeszcze
nie może być w powszechnym użytku przedsiębiorstw.
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3. Wnioski
Drony mogą pełnić bardzo wiele funkcji transportowych, a mnogość zastosowań
dronów pokazuje jak przydatne są to urządzenia. Analiza SWOT potwierdza, iż
niezagospodarowana podniebna przestrzeń może być wyjątkową szansą dla rynku
transportowego. Nacisk na mocne strony w celu wykorzystania dostępnych szans jest w stanie
rozwinąć rynek dronów. Dzisiejsze postrzeganie transportu w świecie może zostać
zrewolucjonizowane. W opinii autora dronymają ogromny potencjałi są w stanie sprostać
oczekiwaniom nakładanym przez użytkowników. Koniecznością jest przygotowanie podstaw
prawnych i regulacji nakładających pewne ramy bezpieczeństwa. Na takim gruncie testowane
aktualnie rozwiązania spełnią swoje cele, a przede wszystkim pozwolą na pokonanie
wszelkich barier. Szczególnie ważnym aspektem jest jednoczesny rozwój dronów na wielu
płaszczyznach. Dostosowanie funkcji do profilu działalności przedsiębiorstwa to kluczowa
kwestia w kontekście codziennego wykorzystania dronów i to zarówno przy transporcie
wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Należy także pamiętać o istotnym udziale i jednoczesnym
rozwoju nowoczesnych technologii, bez których statki nie będą w stanie pokonać stojących
przed nimi barier i sprostać potrzebom użytkowników.
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Summary
The subject of this paper is the variety of Spanish from Equatorial Guinea, being one of the least researched
topics in Hispanic linguistics. This country, where 11 languages coexist, has developed specific morphosyntactic
features of their own variety over the course of time and contact with colonisers. The analysis has been based on
the classification made by Lipski (1990) and extended with the typology provided by Moreno Fernández (2010:
83). Our corpus of analysis has been taken out from the Lipski’s book (1990) El español de Malabo. Both
researchers’ typologies have been extended with the issues related to the use of prepositions.
Keywords: linguistics, morphology, syntax, Equatorial Guinea

Cechy morfoskładniowe języka hiszpańskiego z Gwinei Równikowej
Streszczenie
Przedmiotem niniejszej pracy jest odmiana języka hiszpańskiego z Gwinei Równikowej, stanowiąca jeden
z najrzadziej badanym tematów w językoznawstwie dotyczącym obszaru hiszpańskojęzycznego. Kraj ten, na
którego terytorium koegzystuje jedenaście języków, na przestrzeni lat i kontaktów z hiszpańskimi
kolonizatorami, wykształcił specyficzne cechy morfoskładniowe własnej odmiany języka hiszpańskiego. Analiza
tematu oparta została na klasyfikacji cech morfoskładniowych Lipskiego (1990) oraz rozszerzona o typologię
Moreno Fernándeza (2010: 83). Na ich bazie oparta została analiza korpusu pochodzącego z załączników książki
Lipskiego (1990) El español de Malabo. Klasyfikacje obu naukowców poszerzono o kwestie związane
z użyciem przyimków.
Słowa kluczowe: językoznawstwo, morfologia, składnia, Gwinea Równikowa

1. Introduction
Thinking of Spanish-speaking countries, people tend to point in the direction of South
America or, if someone tries to get out of the box, of the Philippines. It is, however, really
important to cast some light on the issue that (obviously, apart from Spain) these are not the
only Spanish-speaking countries in the world. Perhaps the most forgotten one is Equatorial
Guinea ‒ a small state located in Central Africa. In this short paper, we wish to present and
analyse morphosyntactic features of this variety of Spanish, basing our study on the work
performed mainly by John M. Lipski and Germán de Granda.
Before presenting the morphosyntactic features and their cuantitative analysis, we
consider essential outlining the linguistic plenitude of Equatorial Guinea. Nowadays, 11
languages coexist in this small country, not to mention those included by de Granda (1985: 9)
and taught to a certain extent in schools (English, French, Portuguese and Latin) as well as
one used by a Muslim community (Arabic). An important factor to point out constitutes the
fact that those 10 languages do not enjoy neither the same status nor the same use as Spanish.
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There are 7 indigenous languages: Bubi, Benga, Kombe (Ndowé), Baseke, Balengue,
Kwasio (Bujeba) and Fang (described in the constitution as “integral parts of the national
culture” and in order to complete the list, we could add the Portuguese and English creoles: Fa
d’Ambô y Pichinglis (Pichi) as well as French (a cooficial language introduced in the latest
amendment to the constitution in 2012). Apart from French, the Equatorial Guinean have had
Portuguese as a third cooficial language since 2014 (although it is more of a political
decision). The last one, Spanish, was declared official in 1982 and appears in various spheres:
work, education, culture, administration and as a koine permitting the communication
between the tribes. As it is mentioned by Mohamadou (2008: 215), there are three languages
of importance within the whole territory of Equatorial Guinea ‒ Spanish, French and
Pichinglis (in this particular order).
The linguistic reality of the country seems complex not only in terms of the number of
languages used, but also when it comes to the curious status of Spanish. As it is shown in the
following figure, 87,7% of the population has a command of Spanish ‒ 13,7% of them are
native speakers and 74% have learned Spanish as a second language. What is of particular
interest in this case is the fact that the majority of the citizens does not speak Spanish as their
mother tongue, as opposed to the rest of the Spanish-speaking world, and learns it a posteriori.

Fig.2 Speakers of Spanish in Equatorial Guinea (Nistal Rosique, 2006: 74)

2. Theoretical foundations and methodology
Mohamadou (2008: 216) observed quite appropriately the essence of this variety of
Spanish, thus, Spanish spoken in Equatorial Guinea is embellished by numerous
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particularities observed in all spheres, phonetic, lexical and even syntactic, which altogether
led to the existence of an endogenous norm of Guinean Spanish.
Lipski (1990, 2007) has studied in depth some of these particularities. According to
Lipski (1990), the features of Spanish to be highlighted in Equatorial Guinea are as follows:
•

Partial neutrality of the verbal distinctions of the second and the third person singular (in
other papers known also as “hybrid combinations usted + tú verb form”;

•

Inconsistent distinction between ustedes and vosotros (third and second person plural,
respectively);

•

Use of the preposition en with verbs of movement;

•

Variable subject-verb agreement;

•

Variable noun-adjective agreement;

•

Cases of disappearance of the word’s final /s/;

•

Confusion between the subjunctive and the indicative mood;
In addition to the typology proposed by Lipski (1990), we would like to include another

list extracted from the book Las variedades de español y su enseñanza written by Moreno
Fernández (2010: 83):
•

Use of usted/ustedes + a verb in the second person;

•

Use of atonic pronouns instead of the tonic ones;

•

Tendency to omit the reflexive pronoun;

•

Redundant or pleonastic use of the reflexive pronoun;

•

Use of the preposition en to indicate the direction;

•

Invariable use of the third person singular verb;

•

Tendency to the absence of noun-adjective agreement;
As it is clearly shown in these two typologies, many of the features are repeated or

complement each other. Therefore, analysing the corpus coming from Lipski’s study (1990),
we have decided to make use of both classifications, broadening thereby the spectrum of our
work. Moreover, in order to establish two large groups for the analysis, we will adopt the
vision of the subject coming from the study performed by Obediente Sosa (2007: 569-572),
who divides all the features between a noun and a verb sphere. Subsequently, we wish to
comment on our own observations regarding the grammatical features of the Spanish from
Equatorial Guinea which do not enter the previously established double typology. In each of
the points, there will be a small sample of the examples provided in the appendices to the
Lipski’s book (1990), illustrating the nature of a given category and giving the reader an
insight into the variety of Spanish from Equatorial Guinea.
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As mentioned above, the whole analysis will be based on the data collected by Lipski
(1990) and presented in his book El español de Malabo in the form of appendices (to the third
chapter about the grammatical features and fragments of Equatorial Guinean Spanish).
Altogether, the corpus consists of 22 pages with conversations with interviewed people,
a transcription of the political speech delivered by Teodoro Obiang (the president of the
country), transcriptions of the news, programmes and a commentary on a football match in
the national radio station.
3. Analysis and discussion
In the following analytical section, we would like to focus on the noun and verb
spheres, the prepositions and, ultimately, add our own observations on the subject of
morphosyntactic features from this variety of Spanish. What has been of great assistance
during the analysis were also the studies made by Lipski (2007) and Moreno Fernández
(2010).
• Noun sphere
1. Variable noun-adjective agreement
Starting the analysis of the noun sphere with this category, we have also decided to add
to the list the pronouns, the numerals and the possessives. In the vast majority of the cases, it
is the adjective which does not agree with a preceding noun:
1) Es un país, un pueblo, una cosa bonito, pero es lo que es...
‘It is a country, a nation, a beautiful thing, but it is what it is...’
2) Cacao hay poca, no tanto.
‘There is little cocoa, not much.’
2. Cases of disappearance of the word’s final /s/
With regard to the disappearance of the word’s final /s/, we have taken into
consideration only the words which do not have acute accents or phonetic aspiration signs (h)
in the transcriptions. Without any doubt, it is the most numerous group of all the categories
within the noun sphere, even despite of the fact that Lipski (2007: 99) claims that the rates of
elision are relatively low.
Besides the /s/ in the implosive position, we have observed as well the disappearance of
the /d/ (usté) and the /r/ (quié, quiere’, vamos a vé), although with lower frequency than the
/s/. What is more, those cases may be presented as a phonetic rather than a morphosyntactic
phenomenon and in all the transcriptions there are acute accents instead of those letters.
3) Cada vez que llegamo, la casa esta está cerao...
‘Each time we come, this house is closed...’
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4) - ¿Cuánto tiempo llevas estudiando en España? - Tre años.
‘- How long have you been studying in Spain? - Three years.’
3. Use of atonic pronouns instead of the tonic ones
When it comes to this category, mentioned and illustrated with examples by Moreno
Fernández (2010: 83) (“sería fácil hablarme el español ‘sería fácil para mí hablar español’ [it
would be easy to speak English for me], me abusó ‘abusó de mí’ [I was abused]), we have not
encountered in the appendices to Lipski’s work (1990) any evidence which could allow us to
sustain the existence of this feature. We are, however, conscious that the corpus taken into
account is not a substantial source, hence it is not possible to claim that this particular feature
is not present at all in Spanish from Equatorial Guinea.
4. Redundant or pleonastic use of the reflexive pronoun
Analysing the fragments of the conversations and the transcriptions made by Lipski
(1990), we have also observed the superfluous use of reflexive pronouns (following the
second typology).
5) [...] ya se significa que este señó... solamente por contacto...
‘[...] it already means that this man... just because of the contact...’
6) [...] es que el gobierno se está aprobando un programa...
‘[...] the thing is the government is passing a programme...’
5. Tendency to omit the reflexive pronoun
Moreover, after the meticulous analysis of the sources, we have found the opposite
phenomenon to the redundant use of reflexive pronouns. Words in brackets have been added
to complement the standard use.
7) El tiempo de lluvia, to la gente [se] concentran aquí.
‘Rain season, all the people gather here.’
8) [...] tú tienes que regresar... y después si quieres... o puedes asentar[te] otra vez...
‘[...] you have to go back... and then if you want... either you can settle once again...’
6. Changes in number or gender
Even working with a reduced and compact source, it has been possible to discover that,
besides the features mentioned by Lipski (1990) and Moreno Fernández (2010), there are also
other phenomena and changes regarding standard Spanish from Spain. One of these
phenomena refers to the changes in number or gender of the nouns:
9) [...] hay más gentes que allá.
‘[...] there are more people than over there.’
10) [...] que no es una páis francófono...
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‘[...] which is not a French-speaking country...’
• Verb sphere
1. Partial neutrality of the verbal distinctions of the second and the third person singular
Changing the focus of our study to the verb sphere, we would like to begin with the
presentation of the category established by Lipski (1990) and extended by a criterion taken
into consideration by Moreno Fernández (2010): use of usted/ustedes + the second person
verb (usted quieres, ustedes tenéis). Additionally, Lipski (2007: 97) points out that this
combination has not been found in all the Guinean idiolects, but recurs sufficiently often to be
considered as a representative feature of the dialect. According to the researcher, the
combination of the pronoun usted with a verbal form of tú is more frequent than the opposite
juxtaposition.
11) [...] yo puedo yo participar a usted cualquier punto que usted deseas...
‘[...] I can take you to any place you wish...’
12) [...] ustedeh mimos... que vais a designar... a esos miembros...
‘[...] you yourselves... who are going to designate... those members...’
2. Variable subject-verb agreement
In the appendices to the Lipski’s book (1990), one can also find some examples to
support the existence of the variable subject-verb agreement. The two sentences listed below
are connected with this particular phenomenon.
13) El tiempo de lluvia, to la gente concentran aquí.
‘Rain season, all the people gather here.’
14) [...] hay monos que llega a matar a un hombre...
‘[...] there are apes capable of killing a man...’
3. Confusion between the subjunctive and the indicative mood
Except for the lack of subject-verb agreement in one sentence, the Spanish-speakers in
Equatorial Guinea sometimes tend to confuse two moods: the subjunctive and the indicative.
As we have observed in our corpus of analysis, in the vast majority of cases, the speakers
change the indicative and use the subjunctive mood instead ‒ without a need to do so. Only
two cases refer to the opposite situation. We have decided to present both types of change in
our reduced sample of examples.
15) Mucha gente hayan llevado libros...
‘Many people have taken books...’
16) [...] todo esos días hasta que llega otra vez el miércoles...
‘[...] all those days until Wednesday comes once again...’
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4. Inconsistent distinction between ustedes and vosotros (+ usted/tú)
The following category is related as well to the use of courtesy forms. However, in this
case, the Spanish-speakers from Equatorial Guinea, instead of limit themselves to one of the
forms, every now and then change from ustedes to vosotros or the other way round in the
same speech act. Lipski (2007: 97) reminds that the same discrepancies can be found [...] in
the rustic speech from western Andalusia. The explication may be found in using the tú form
by the Spanish during the colonial era when talking to the Equatorial Guinean, as opposed to
the usted form in schools.
17) ¿Me oyes? ¿Desea usté llegar cualquier sitio de la...
‘Can you hear me? Do you want to go to any place on the [island]?’
18) [...] usté va a ver sol... mañana vas a ver mucho sol...
‘[...] you are going to see the sun... tomorrow you are going to see lots of sun...’
5. Invariable use of the third person singular
The last feature within the verb sphere refers to the invariable use of the third person
singular. Apparently, in some cases, the speakers from Equatorial Guinea use this form after
subject pronouns or after proper and common nouns which require other verbal forms. As it
has been observed by Lipski (2007: 98), this combination appears decreasingly as the
Guinean extend their use of Spanish in everyday communication. Moreover, the invariable
use of the third person singular appears also in vernacular Portuguese from Angola and,
sometimes, in Brazilian vernacular Portuguese.
19) [...] ellos mismo ya se hacen dueños incluso, vive aquí en la ciudad y...
‘[...] they even take control themselves already, they live here in the city and...’
20) Pero español... lo habla, lo hablamos en todo los sitioh...
‘But Spanish... we speak, we speak it everywhere...’
• Prepositions
Subsequently, we would like to section off the features related to prepositions. Our
decision has been based on the fact that prepositional phenomena do not fit unequivocally into
two other classes. Some of the prepositions found (or absent) accompany verbs, others form
adverbial expressions, whereas the rest is related to nouns. Except for the typologies already
taken into account, we have decided to sum to the group of prepositional features the
following categories:
1. Use of the preposition en with verbs of movement (or in order to indicate the direction)
In this category, mentioned both by Lipski (1990) and by Moreno Fernández (2010), we
have chosen to include the examples associated with the use of the preposition en with verbs
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of movement and with their use to indicate the direction. Lipski (2007: 98) recognizes that
this particular feature is widespread all over the territory of Equatorial Guinea. In comparison
with other Spanish-speaking regions, the researcher points out that this combination has been
registered only in contact with Italian, for instance in Argentina and Uruguay. It appears also
in Paraguay, in contact with Guarani.
21) Se marcharon todos en Gabón.
‘They all went to Gabon.’
22) Si un padre quiere, su hijo va en la escuela.
‘If a father wants it, his child goes to school.’
2. Absence of the preposition
In the first class we have chosen to add, there are examples of the sentences which lack
one or more prepositions. In those places, according to standard Spanish from the Iberian
Peninsula, their use is compulsory, that is why, by not using them, the Equatorial Guineans
contribute to the creation of a new feature within the variety from their country.
23) Yo despuéh de nueve años, ¿cómo voy a asustarme [con] el frío de allá?
‘After nine years, how can I be afraid of the cold over there?’
24) Tiene buena carne, una carne [a] los americano le gusta mucho...
‘It has good meat, the American like meat a lot...’
3. Redundant/superfluous use of the preposition
The next category refers to the redundant use of the preposition. Exactly in places
marked with a bold print, the use of the preposition is excessive and, according to the
peninsular norm, it should not be applicable. That is the reason why it is possible to consider
it as another phenomenon characteristic of the variety from Equatorial Guinea.
25) [...] estropea a los motores de neveras, cocinas y máquinas lavadoras.
‘[...] it damages the engines in fridges, cookers and washing machines.’
26) Lo que se dedican a la gente (‘a lo que se dedica la gente’)...
‘What people do...’
4. Change of the preposition
The last feature to present in this class are changes of prepositions in places where,
according to the Castilian norm, the use of another prepositional form is required. As we have
claimed in the previous point, this phenomenon may be also treated as a typically Equatorial
Guinean feature. However, in this case we have to take into consideration that speakers have
the right to make mistakes and, perhaps, the examples found in the corpus of analysis simply
refer to the inappropriate use of the preposition.
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27) Yo especialmente en mi caso, es que yo no vivo de [en] Malabo...
‘Particularly in my case, the point is I do not live in Malabo...’
28) Debido... por [a]... la falta de interés... por [a] la falta del esfuerzo...
‘Due... to... the lack of interest... to the lack of effort...’
•

Other observations
After the analysis of the appendices of Lipski’s book (1990) El español de Malabo, it is

worth drawing our attention to the frequency of appearance of particular features within this
variety of Spanish. For this reason, we have presented below a figure showing the exact
percentages of the use of the previously mentioned phenomena. The overall number of all the
examples taken out of the corpus of analysis is 206.
On the one hand, within the noun sphere, we have observed 123 examples of the
features characteristic of Spanish from Equatorial Guinea, which equates to 59,7% of all the
cases. On the other hand, the verb sphere is represented by 25,7% (53) of the cases, whereas
the use of prepositions characteristic of this variety constitutes 14,6% (30) of the examples
gathered.

Fig. 2 Percentages of morphosyntactic features divided into three categories
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Fig. 3 Percentages of appearance of morphosyntactic features (in categories)

4. Conclusions
In the last part of our paper, we would like to add some final observations. First and
foremost, it is absolutely necessary to point out that it is high time to collect new data related
to this variety of Spanish. The appendices analysed in this study were transcribed in the 1980s
and the last work about the language from Equatorial Guinea by Bibang Oyee dates from
2002 and, according to the sources, still has not been officially published. That is the reason
why, in order to make progress in this subject matter, it is inevitable to interview and record
new informants to be able to approach the actual state of the language.
Furthermore, as a part of final observations, we feel the need to highlight that, despite of
what is claimed by Lipski (1990: 53) that the Guinean use uniformly le instead of lo and la as
direct objects ‒ conforming to the peninsular models ‒ after the whole analysis of our corpus,
we cannot confirm it well and truly. We have found few examples of this pronominal form,
nevertheless, we are aware of the fact that the source of analysis is rather limited.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł jest omówieniem czynów zabronionych przedstawionych w Ustawie z dnia 20 marca 2009
roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Autor poprzez analizę wskazanych w akcie prawnym wykroczeń
oraz przestępstw ukazuje kwestie, które ustawodawca zdecydował się spenalizować w celu poprawy
bezpieczeństwa podczas trwania wszelkiego rodzaju imprez masowych. Jest to niezmiernie ważne, ze względu
na niebezpieczeństwa występujące podczas odbywania się tego typu eventów. Jednakże, na początku wyjaśnione
zostaną najważniejsze pojęcia, które mają znaczący wpływ na zrozumienie poruszanej problematyki.
Podsumowanie pracy poświęcone zostanie wnioskom końcowym poczynionym przez autora oraz ukazaniu
statystycznych danych dot. omawianych czynów zabronionych,
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, masowe, czyny, zabronione,

Analysis of prohibited acts described in the law on the safety of mass events
Summary
This article is an attempt to discuss the offenses set out in the Act of March 20, 2009 on the safety of mass
events. The author, through the analysis of offenses and crimes indicated in the legal act, will try to show issues
that the legislator decided to penalize in order to improve security during all kinds of mass events. This is
extremely important because of the dangers occurring during such events. However, at the beginning there will
be explained the most important concepts which have a significant impact on understanding the raised issues.
The author will also try to discuss the ruling of the courts in connection with few prohibited acts. The summary
of the article will be devoted to the final observations made by the author and the presentation of statistical data
on the relevant prohibited acts.
Keywords: safety, mass, events, crimes, act

1. Wstęp
Aktualna wersja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych pochodzi z dnia 20
marca 2009 r. (dalej u.b.i.m.) i weszła w życie 1 sierpnia tego samego roku. Reguluje ona
podstawowe kwestie związane z organizacją oraz zabezpieczeniem imprezy masowej i jest
podstawowym aktem prawnym penalizującym zachowania dewiacyjne zachodzące podczas
trwania zarówno artystyczno-rozrywkowej, jak i sportowej imprezy masowej. Jednakże
wymienione powyżej elementy są wyłącznie częścią regulacji zawartych w u.b.i.m., a jej
zakres przedmiotowy jest znacznie szerszy i reguluje:


"zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;



warunki bezpieczeństwa imprez masowych;



zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;



zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez
masowych;
396



zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze
zorganizowaniem imprez masowych"(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).
W niniejszym artykule omówione jednak zostaną tylko podstawowe pojęcia, które

u.b.i.m. wyjaśnia już w art. 3 w celu wprowadzenia odbiorcy w tematykę bezpieczeństwa
imprez masowych oraz przeanalizowane zostaną artykuły 54-61 u.b.i.m., w których
ustawodawca spenalizował czyny zabronione mogące zaistnieć podczas trwania imprezy
masowej.
2. Wyjaśnienie pojęć
Ustawodawca w art. 3 u.b.i.m. zamieścił słowniczek pojęć, których wyjaśnienie jest
niezbędne do prawidłowego zrozumienia ustawy. Oczywiście zanim przejdzie się do analizy
kolejnych artykułów związanych z czynami zabronionymi, zrozumieć należy, czym jest sama
impreza masowa. Otóż artykuł 3 ust. 1 stanowi, iż przez imprezą masową rozumieć się
powinno wszelkie imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe, masowe imprezy sportowe oraz
mecze piłki nożnej. Ustawa wskazuje jednakże wyjątki, ponieważ imprezą masową nie będzie
można nazwać imprez:


"organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach,
bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,



organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi
szkołami i placówkami,



organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,



sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,



sportu

powszechnego

o

charakterze

rekreacji

ruchowej,

ogólnodostępnym

i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,


zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników

– jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona
odbyć"(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).
W definicji imprezy masowej zawarte są również trzy dotąd niewyjaśnione pojęcia:
artystyczno-rozrywkowa impreza masowa, masowa impreza sportowa oraz mecz piłki nożnej.
Pierwszą z wymienionych ustawodawca definiuje następująco:
"impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie
przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu
o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:
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a) na

stadionie,

w

umożliwiającym

innym

obiekcie

przeprowadzenie

niebędącym
imprezy

budynkiem

masowej,

na

lub

na

terenie

których

liczba

udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi
nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy
masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób,
ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi
ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500"(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504
z późn. zm.).
Z kolei masowa impreza sportowa definiowana jest przez ustawę jako impreza masowa
"mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej,
organizowaną na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi
nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku
umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;"
(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).
Co ciekawe ustawodawca do masowej imprezy sportowej nie zaliczył meczów piłki nożnej,
które osobno zdefiniował w ust. 4 omawianego artykułu, jako "masową imprezę sportową
mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub
w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla
osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi
ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000".
Zarówno w przypadku imprez masowych artystyczno-rozrywkowych, jak i masowych
imprez sportowych oraz meczów piłki nożnej mogą zaistnieć przesłanki do nadania
takowemu przedsięwzięciu charakteru imprezy masowej podwyższonego ryzyka, przez co
należy rozumieć "imprezę masową, w czasie, której, zgodnie z informacją o przewidywanych
zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób
uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji"( Dz.U. 2009 Nr 62
poz. 504 z późn. zm.). Najczęściej takim statusem opatruje się mecze piłki nożnej związane
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z rywalizacją drużyn z tych samych miast, województwa lub takich, których kibice nastawieni
są w stosunku do siebie antagonistycznie.
3. Analiza czynów zabronionych spenalizowanych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez
masowych z dnia 20 marca 2009 roku
Po przedstawieniu najważniejszych pojęć definiowanych przez ustawodawcę w Ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, można przejść do głównego
problemu niniejszego artykułu, czyli analizy czynów zabronionych spenalizowanych
w u.b.i.m. Przepisy penalizujące wspomniane czyny zawarte są w rozdziale 9, którego tytuł
brzmi "Przepisy karne".
Pierwszym wykroczeniem wymienionym przez ustawodawcę jest niewykonywanie
poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz informacyjne. Czyn ten zawarty został
art. 54 ust. 1. w może zostać popełniony wyłącznie przez osobę biorącą udział w imprezie
masowej. Karą za powyższe wykroczenie jest kara ograniczenia wolności lub kara grzywny,
nie niższa niż 2000 zł(Dróżdż 2015). Identycznej karze, jak w ustępie pierwszym podlega
osoba, która podczas trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla
publiczności lub "przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym
dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora
mimo wezwania osoby uprawnionej"( Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.). W przypadku
ujętym w ust. 2, uczestnika można pociągnąć do odpowiedzialności karnej wyłącznie, gdy
zaistnieją dwie przesłanki opisane w niniejszym artykule, czyli podmiot znajduje się
w miejscu innym niż to wskazane na bilecie oraz co najważniejsze nie chce opuścić tego
miejsca pomimo wezwań służb porządkowych.
Drugie wykroczenie zawarte w u.b.i.m. zawarte zostało w art. 55. Stanowi on, iż karze
ograniczenia wolności albo grzywny, jednakże nie niższej niż 2000 zł podlega osoba, która
podczas trwania imprezy masowej i na jej terenie nie wykonuje poleceń wydawanych przez
podmioty takiej jak Policja oraz Żandarmeria Wojskowa.(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn.
zm.). Charakter niniejszego czynu zabronionego jest powszechny z uwagi na fakt, iż popełnić
go może każda osoba uczestnicząca w tego typu przedsięwzięciu, nawet kierownik ds.
bezpieczeństwa, który nie wykonuje poleceń Policji. Przepis ten jednakże rzadko znajduje
zastosowanie ze względu na to, że Policja zazwyczaj nie przebywa na terenie imprezy
masowej. Jeszcze rzadziej niniejszy przepis stosuje się w przypadku Żandarmerii Wojskowej,
ponieważ formacja ta może przebywać wyłącznie na imprezach masowych organizowanych
na terenach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dróżdż
2015).
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Na wszelkich imprezach masowych obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia oraz
posiadania

napojów

alkoholowych,

które

ustawa

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi definiuje jako "produkt przeznaczony do spożycia
zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5%
objętościowych alkoholu."(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.). Zachowania uczestników
wbrew obowiązującym przepisom narażone są na karę ograniczenia wolności lub karę
grzywny, nie niższą niż 2000 zł, a niniejsze kwestie reguluje art. 56 u.b.i.m. Ustawodawca,
jednakże nie wprowadził zakazu spożywania alkoholu na miejscu i w czasie trwania imprezy
masowej. Na terenach zarówno masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej,
jak i imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym dopuszcza się sprzedaż,
podawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych zawierających do 3,5% alkoholu, co
uregulowane zostało w art. 8a u.b.i.m. Handlować jednak takimi napojami mogą wyłącznie
podmioty do tego uprawnione na mocy posiadanej licencji.(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504
z późn. zm.).
Jednym z ostatnich wykroczeń stypizowanych w u.b.i.m. jest czyn opisany w art. 57.
Mówi on, iż osoba, która "będąc do tego zobowiązaną, nie przekazuje informacji dotyczącej
bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł." (Dz.U. 2009 Nr
62 poz. 504 z późn. zm.). Niniejsze wykroczenie w przeciwieństwie do poprzednio
omawianych ma charakter indywidualny, co określa, że sprawcą niniejszego czynu zostać
może wyłącznie podmiot, który jest zobowiązany do przekazywania informacji, co do których
obliguje go u.b.i.m. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych zawiera również
enumeratywny katalog podmiotów oraz instytucji, które na mocy niniejszego aktu prawnego
zobligowane są do przekazywania informacji. Wspomniany katalog podmiotów szczegółowo
określa art. 39 u.b.i.m., który stanowi, że "podmiotami zobowiązanymi do przekazywania
Komendantowi informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, (...) są:
1) policja;
2) prokuratura;
3) sądy;
4) Straż Graniczna;
5) Państwowa Straż Pożarna;
6) Służba Ochrony Państwa;
7) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) Żandarmeria Wojskowa;
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9) straże gminne (miejskie);
10) organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydawania zezwolenia na
przeprowadzenie
11) służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, zarządcy
infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni;
12) związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym;
13) kluby sportowe;
14) organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej;
15) podmioty zarządzające
rozgrywkami;
16) instytucje zagraniczne;
17) minister właściwy do spraw kultury fizycznej;
18) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz sądy, w których zapadło
prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara aresztu;
19) związki sportowe
20) organizatorze
21) właściciele obiektów, na terenie których organizowane są masowe imprezy sportowe,
w tym mecze piłki nożnej;
22) organizatorzy turystyki;
23) krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy.
(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).
Artykuł 57a opisuje z kolei wykroczenie, które jest szczególnie ważne w kontekście
zwalczania chuligaństwa stadionowego, ponieważ stanowi, iż "kto w miejscu i w czasie
trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu
uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł."(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).
Niniejszy artykuł wywołuje jednak spore kontrowersje, ponieważ sprawcą takiego czynu
zostać mogłaby nawet osoba, która podczas meczu, czy też innej imprezy masowej zakłada
kurtkę z wysokim kołnierzem lub szalik mający chronić szyję przed zimnem. Takie założenie
ustawodawcy, w opinii autora niniejszej pracy, jest niejasno skonstruowane, ponieważ
zważając na często niskie temperatury oraz chłodną aurę podczas jesiennych oraz wiosennych
spotkań w najwyższej polskiej lidze rozgrywkowej, nawet 3/4 osób przebywających na
stadionie mogłoby zostać pociągniętych do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 57a
u.b.i.m.
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Analiza wskazanych artykułów jednoznacznie określa katalog wykroczeń zawarty
w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Dodatkowo należy pamiętać, iż na podstawie
art. 65 ust. 1 oraz 2 przy ukaraniu sprawcy z artykułów 54-56 oraz 57a, sąd:


w przypadku gdy, wykroczenie popełnione zostało w czasie trwania masowej imprezy
sportowej, w tym meczu piłki nożnej orzeka obligatoryjnie zakaz wstępu na imprezę
masową na okres od 2 do 6 lat,



jeśli jednak wykroczenie popełnione zostało w czasie trwania imprezy masowej
artystyczno-rozrywkowej również może orzec zakaz wstępu na imprezę masową na
okres od 2 do 6 lat.

Dodatkowo na podstawie art. 65 ust. 3 sąd orzekając wspomniany zakaz może również "orzec
wobec ukaranego obowiązek stawiennictwa, w czasie trwania imprezy masowej, w jednostce
organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce
zamieszkania ukaranego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji."
(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.) .
Przechodząc do omówienia kolejnych czynów zabronionych zawartych w u.b.i.m.,
należy rozpocząć od art. 58, który stanowi, iż podmiot organizujący "imprezę masową bez
wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo
przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".
Artykuł ten stanowi również w ustępie trzecim, iż karze grzywny nie mniejszej niż 180
stawek dziennych podlega osoba, która "będąc członkiem służby porządkowej lub służby
informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków powoduje
zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej".
Kolejnym przestępstwem spenalizowanym w u.b.i.m. jest posiadanie oraz wnoszenie
broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych lub innych
niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych. Czyn ten zagrożony jest karą
grzywny nie mniejszą niż 180 stawek dziennych, ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.). Szczegółowy
wykaz szeroko rozumianego pojęcia broni wskazany jest przez ustawodawcę w Ustawie
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 z późn. zm.), natomiast
definicja wyrobów pirotechnicznych znajduje się w Ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. 2002 nr 117 poz.
1007 z późn. zm.). Ostatni element, czyli materiały niebezpieczne pożarowo Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji zdefiniował w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 roku
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w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
Ustawodawca w następnym przepisie zawartym w u.b.i.m., tj. artykule 60 spenalizował,
aż trzy czyny zabronione. Pierwszym ze wspomnianych czynów jest wdarcie się na teren
imprezy masowej. Ustęp pierwszy wskazuje, iż jeśli wdarcie następuje na teren, gdzie
rozgrywane są zawody sportowe lub dana osoba nie opuszcza tego terenu wbrew żądaniom
osób uprawnionych podlega karze grzywny nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast, w przypadku
wdarcia się na teren imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej lub tak jak w poprzednim
przypadku nie opuszczenia jej terenu pomimo wezwania, podmiot dokonujący niniejszego
czynu zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do
roku. Ustęp drugi penalizuje kolejny czyn zabroniony, jakim jest rzucanie niebezpiecznymi
przedmiotami. Ustawa stanowi, iż "kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot,
mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny
sposób zakłóca przebieg tej imprezy podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Takiej samej
karze jak wskazana w ust. 2, podlega również osoba, która w trakcie trwania imprezy
masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub informacyjnej, co
stanowi ust. 3 art. 60. Dodatkowo ustawodawca spenalizował czyn napaści na członków
służby porządkowej oraz informacyjnej w ust. 5. Ustęp ten stanowi, iż "kto, działając
wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając niebezpiecznego przedmiotu albo
środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na członka służby porządkowej lub
służby informacyjnej w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 5"(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).
Ostatnim czynem zabronionym, zawartym w rozdziale dotyczącym przepisów karnych
w u.b.i.m, jest ten opisany w art. 61. Niniejszy artykuł stanowi, iż "kto w miejscu i w czasie
trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do działań zagrażających
bezpieczeństwu tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo
karze ograniczenia wolności"(Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.). Niniejszy zapis
ustawowy wydaje się być bardzo ciekawym ze względu na fakt, że podmiotem popełniającym
niniejszy czyn zabroniony może być każdy, kto bierze udział w imprezie masowej.
Przykładem, takiego zachowania może podburzanie kibiców przez zawodników będących na
murawie, aby swoją agresję skierowali przeciwko drużynie przeciwnej. Nakłanianie do tego
403

typu zachowań można bardzo często zauważyć na zarówno polskich, jak i europejskich
stadionach piłkarskich.
Dodatkowo na podstawie art. 66 za przestępstwa z art. 58-61 u.b.i.m. popełnione
w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej sąd orzeka
obligatoryjnie zakaz wstępu na imprezy masowe.
4. Podsumowanie
Zagadnienia omawiane w artykule, są niezmiernie ważne pod względem naukowym, ze
względu na fakt, iż w literaturze przedmiotu brak jest spójnych opracowań na przedstawiony
przez autora temat. Niniejsza praca pomoże usystematyzować założenia zawarte w u.b.i.m.,
co przełożyć się może na łatwiejsze zrozumienie omawianych kwestii przez poszczególne
podmioty. Dodatkowo do poszczególnych artykułów podane zostały przykłady wydarzeń,
które miały miejsce na różnych stadionach w Polsce, co ukazuje praktyczne wykorzystanie
omawianej kwestii. Autor wskazał w niniejszej analizie uregulowania, które w jego opinii są
szczególnie ważne pod względem zapobiegania przestępczości stadionowej.
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Rozczarowany miłośnik dobrego jedzenia – kreacja detektywa w czarnych
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Streszczenie
Postać detektywa w czarnym kryminale stała się nieodłącznym elementem krytycznej analizy skorumpowanej
społeczności i ewoluowała na przestrzeni lat z uwagi na chociażby coraz częstsze osadzanie narracji w ściśle
określonych lokalizacjach na całym świecie. Dlatego też celem niniejszego referatu było porównanie
klasycznego ujęcia amerykańskiego czarnego kryminału z śródziemnomorskimi kryminałami Manuela Vázqueza
Montalbána, Andrei Camilleriego, Petrosa Márkarisa i Jeana-Claude’a Izzo. Analiza wykazała, iż szczególne
cechy głównego bohatera wpisują się w stereotypowe rozumienie danych kultur, a serie kryminałów pełnią
uniwersalną funkcję diagnostyczną rozczarowania sytuacją polityczną.
Słowa kluczowe: powieść kryminalna, detektyw, Manuel Vázquez Montalbán, śródziemnomorskie kryminały

A disappointed gourmet – creation of a detective in Mediterranean Noir
fiction
Summary
The detective has become an inherent element of thehardboiled crime fiction’s critical analysis dealing with
corrupted societies. This figure has evolved over the years due tothe increasing specificity of fictional locations
all around the world. Therefore the aim of the present paper was to compare a classic depiction of the American
hardboiled crime fiction with the Mediterranean Noir by Manuel Vázquez Montalbán, Andrea Camilleri, Petros
Márkaris and Jean-Claude Izzo. The analysis has showed that distinguishing characteristics of the main character
fall within the stereotypical understanding of his or her culture,while the crime fiction series play a universal
function of diagnosing disappointment with the political situation.
Keywords:crime fiction, detective, Manuel Vázquez Montalbán, Mediterranean Noir

1. Ewolucja gatunkowa powieści kryminalnej
Kryminał, rozumiany w uproszczony sposób, jako powieść, w której zbrodnia i jej
rozwiązanie są nieodzownym elementem porządkującym strukturę tekstu, jest jedną
z najbardziej rozwijających się konwencji literackich, o czym może świadczyć jej bogata
tradycja zaczynająca się w połowie XIX
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wieku. Solidne fundamenty dla późniejszych

twórców powieści kryminalnych stworzył w 1841 roku Edgar Allan Poeswoim pierwszym
opowiadaniem detektywistycznym. Zabójstwo przy rue Morgue, a o nim właśnie mowa, na
zawsze zmieniło historię gatunku z kilku powodów. Najważniejszą i najbardziej nowatorską
propozycją była kreacja głównego bohatera, amatorskiego detektywa Augusta Dupina,
rozwiązującego przestępstwa dzięki sile swojej dedukcji i pomocy zaufanego przyjaciela.
118

Rozpatrując natomiast inną, bardziej zaskakującą interpretację, warto zaznaczyć, iż niektórzy badacze
powieści kryminalnej doszukują się wcześniejszej tradycji w Edypie Sofoklesa czy biblijnej przypowieści o
Kainie i Ablu. Tak szeroki zakres pojęcia kryminału ma wielu przeciwników, wśród których możemy znaleźć
chociażby Javiera RodríguezaPequeño, utrzymującego, iż „jakiekolwiek podobieństwo tych dzieł do kryminałów
jest prawdziwym zbiegiem okoliczności” (1995, s. 160).
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Taki model tworzenia postaci, wokół której tworzona jest sensacyjna narracja, był, i nadal
jest, modyfikowany przez chociażby Arthura Conan Doyle’a czy Agathę Christie,
prekursorów powieści detektywistycznej z Sherlockiem Holmesem oraz Herkulesem
Poirotem.
Od samego początku

119

powieść kryminalna ulegała niezliczonym transformacjom

dyktowanym przez wydarzenia historyczne, społeczne i polityczne wpływające, w mniejszym
bądź większym stopniu, na narracje, tworząc nowe odmiany tego literackiego nurtu, wszakże,
żadna z poprzednich zmian nie była na tyle gwałtowna jak ukształtowanie się czarnego
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kryminału amerykańskiego w latach 30. XX wieku. Zerwanie z dobrze ukształtowaną tradycją
powieści wyjaśniającej zbrodnię poprzez logiczne rozumowanie zostało powiązane z takimi
wydarzeniami jak światowe konflikty zbrojne, wielki kryzys gospodarczy czy miejskie
mafijne porachunki z uwagi na chaos obnażający nieudolność systemów politycznych. Nowa
i rozczarowująca rzeczywistość stała się inspiracją dla Raymonda Chandlera i Dashiella
Hammetta do reinterpretacji powielanego już tyle razy schematu, kładąc nacisk na społeczny
wymiar historii oraz czyniąc z pytania „dlaczego doszło do zbrodni?” najistotniejszą częścią
powieści. Oprócz wnikliwej analizy zgniłych i niebezpiecznych metropolii warto zauważyć,
iż kreacja głównego bohatera również odeszła w znacznym stopniu od pierwowzoru, gdyż
detektyw typu hardboiled
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zamienia się w pewnego rodzaju flanera diagnozującego

społeczeństwo pogrążone w kryzysie nie tylko ekonomicznym, ale również moralnym.
Nie powinno, więc dziwić, iż czarny kryminał stał się idealnym sposobem na
rozprawienie się z frustracją społeczeństw europejskich w 2. poł. XX wieku, co
zapoczątkował w dużej mierze Manuel Vázquez Montalbán. Zmiany, do których doszło na
płaszczyźnie formalnej, czyli narracja osadzona w realiach zmiany ustrojowej po śmierci
generała Franco czy częste pojawienie się gastronomii, zostały skojarzone z przywiązaniem
do kultury danego obszaru, co pozwoliło wyodrębnić kolejną odmianę gatunkową, którą jest
119

Sama geneza pojawienia się powieści kryminalnej jest silnie związana z industrializacją i ze zmianami
w XIX i XX wiecznym społeczeństwie, co przejawia się zwiększonym zainteresowaniem literaturą. Powieści nie
muszą już posiadać żadnych walorów dydaktycznych, a ich jedynym celem powinna być rozrywka. Są też
łatwiej dostępne z uwagi na nowoczesne techniki drukarskie. Fascynacja zbrodnią wzrasta z uwagi na coraz
częstsze akty przemocy w społeczeństwach, które stają się, raz po raz, legendami jak było to w przypadku Kuby
Rozpruwacza.
120
Nazwa prawdopodobnie ma związek z czasopismem Black Mask typu pulp założonym w 1920 roku
w Stanach Zjednoczonych, bowiem to właśnie tam publikowano pierwsze opowiadania kryminalne Hammetta.
Niemniej jednak warto podkreślić fakt, iż treści czasopisma były silnie związane z popkulturą i często
powiązywane z gorszą jakością.
121
Jest to jedno z funkcjonujących określeń opisujących ową odmianę, a nazwał ją w ten sposób Raymond
Chandler w eseju Skromna sztuka pisania powieści kryminalnych (1950). Termin istnie kulinarny, ponieważ
oznacza jajko ugotowane na twardo. Autor nawiązywał w ten sposób do osobowości swojego detektywa, który
z konieczności musiał wykształcić pewnego rodzaju warstwę ochronną z uwagi na obcowanie z tak odrażającą
społecznością, której sam był również częścią.
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czarny kryminał śródziemnomorski, bowiem taka formuła sprawdzała się w celu krytyki
patologicznych zjawisk społecznych jak korupcja również u inny autorów tego regionu. Jest
to tylko jeden z przykładów, gdzie uwarunkowania geograficzne mają wpływ na
transformacje, jakim ulega powieść kryminalna i rozróżnienie jej na tle innych powieści, co
podkreślają również Sánchez Zapatero i Martín Escribà (2011-2012, s. 45), gdyż podobne
właściwości możemy zauważyć chociażby w Skandynawii u takich twórców jak Stieg
Larsson, Jo Nesbø czy Camila Läckberg. O sukcesie tego typu literatury na całym świecie
mogą świadczyć specjalne serie wydawnicze, liczne kongresy i dyskusje poświęcone tej
tematyce,

kolejne

filmowe

adaptacje

bestsellerów,

wykorzystywanie

kryminałów

w glottodydaktyce czy dedykowanie kryminałów młodszym czytelnikom.
2. Czarny kryminał śródziemnomorski - charakterystyka
Po tym jakże krótkim wprowadzeniu historycznym i genezy czarnego kryminału warto
skupić się na samej odmianie śródziemnomorskiej, bowiem wiedza ta będzie niezwykle
istotna w momencie analizy sposobu kreacji głównego bohatera i zestawienia go z innymi
wariantami geograficznymi, co jest przecież celem owego referatu. Użyta metoda
porównawcza zakłada przyrównanie powieści Manuela Vázqueza Montalbána, Andrei
Camilleriego, Petrosa Márkarisa i Jeana-Claude’a Izzo do „klasycznego” modelu
amerykańskiego czarnego kryminału z lat 30. XX wieku, co pozwoli na podkreślenie
podobieństw i różnic w sposobie interpretacji detektywa.
Zatem czym cechuje się czarny kryminał basenu Morza Śródziemnego skoro wiemy
już, że czerpie z tradycji społecznej analizy amerykańskiego pierwowzoru? Przyjrzyjmy się
kilku propozycjom stworzonym przez badaczy zajmujących się właśnie tą konwencją, gdyż
żadna z nich nie jest na tyle kompletna, aby się na niej oprzeć. Fernando Martínez Laínez
(2005, s. 15-16), który również nazywa taką powieść południowoeuropejską, podkreśla
istotną obecność rozczarowania ideologiami, począwszy od bliskiej lewicy po komunistyczne
partie, co daje wyczuć się poprzez „powracające echo politycznej nostalgii”. Stąd też
wywodzi się kolejne określenie stworzone przez Sáncheza Zapatero i Martína Escribà (2013),
czyli czarny kryminał rozczarowania (novela negra del desencanto), która akcentowałaby
niemożność odnalezienie się w państwie, które z żadnej strony nie proponuje rozsądnych
rozwiązań problemów społecznych. Z kolei Germán Génovas (2005, s. 49) dodaje
niepodważalne i nieustanne występowanie elementów gastronomii w narracji jak i innych
składników, często dość stereotypowych, które moglibyśmy nazwać szerokopojętą kulturą
śródziemnomorską.
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Twórcą, któremu zawdzięczamy czarny kryminał śródziemnomorski jest zdecydowanie
Manuel Vázquez Montalbán, który jest jednym z najciekawszych hiszpańskich pisarzy XX
wieku. W jego twórczości warto wyróżnić artykuły prasowe, wnikliwe eseje, tomiki poezji
i powieści dość często naznaczone silnym związkiem z ojczystą Katalonią. Niemniej jednak
największą popularność wśród czytelników jak i krytyków zyskał serią kryminałów, bowiem
od jej pierwszej części (Tatuaje, 1974) został okrzyknięty kronikarzem hiszpańskiego
rozczarowania. Wartym uwagi jest fakt, iż tradycja kryminału w Hiszpanii praktycznie nie
istniała, a dopiero po śmierci Franco i rozpoczęciu procesu transformacji ustrojowej
publikowanie stało się znacznie łatwiejsze, co również dostarczyło inspiracji tematycznej
z uwagi na widoczne, niepokojące zjawiska jak korupcja, prostytucja czy upadek wartości
moralnych.Z drugiej strony, czarne kryminały pisane w języku katalońskim – np. De mica en
micas’omple la pica (1972) autorstwa Jaume Fuster – nie zostały przyjęte tak gorąco jak
utwory Vázqueza Montalbána, który do końca swojego życia, a zmarł w 2003 roku,
portretował zmiany zachodzące w Hiszpanii.
Tematy społeczne osadzone w konkretnych realiach, przewrotny styl pełen ironii
i sarkazmu, aplikowanie zjawisk kulturowych do narracji jak w przypadku społeczeństwa
zgastronomizowanego 122, mieszanie różnych tekstów należących do popkultury, co Izquierdo
(2004, s. 97) określi mianem techniki collage czy niezapominana kreacja rozczarowanego, ale
za to kochającego dobre życie, wino i kobiety prywatnego detektywa Carvalho – wszystko to,
stanowi fundamenty stworzone przez Vázqueza Montalbána, które są nadal widoczne, choć
czasami lekko zmodyfikowane, w powieściach Andrei Camilleriego, Petrosa Márkarisa
i Jeana Claude’a-Izzo po dzień dzisiejszy.
3. Kreacja głównego bohatera w czarnych kryminałach śródziemnomorskich
Główny bohater czarnych kryminałów śródziemnomorskich zajmuje się rozwiązaniem
zagadki, która jest przedstawiana na samym początku, więc autorzy muszą wyposażyć go
w wiele cech ułatwiających dany proces jak przykładowe szybkie kojarzenie faktów. Te
cechy najłatwiej przekazać bohaterom wraz z zakwalifikowaniem ich do konkretnego zawodu
oczywiście związanego z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób Pepe Carvalho, jak
dowiadujemy się w Tatuaje, został prywatnym detektywem od razu po tym, jak zrezygnował
122

Manuel Vázquez Montalbán był wybitnym gastronomem, co wielokrotnie podkreślał w swojej twórczości.
Zajmując się procesem tworzenia tożsamości poprzez jedzenie i jego wymiarem kulturowym, ukuł termin
społeczeństwa zgastronomizowanego, który opisał w prologu do nowego wydania El libro de la cocinaespañola.
(2005, s. 18). Zjawisko doświadczane przez ówczesną Hiszpanię polegało na widocznym wzroście świadomości
kulinarnej wyrażonej przez nowopowstałą średnią klasę społeczną, co w rezultacie doprowadziło do
zapotrzebowania na restauracje serwujące wyjątkowe dania zapewniające często nostalgiczną wędrówkę do lat
dziecięcych. Boom gastronomiczny, bądź jak nazywa je Jaume Fàbrega Segona Edat d’Or [drugi złoty wiek
(kuchni katalońskiej)], zrodził takich kucharzy jak Ferran Adrià czy braci Roca.
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z pracy w CIA po dziewięciu latach przed możliwym awansem. Manuel Vázquez Montalbán
kreuje postać sceptycznie nastawioną do świata: mężczyznę w wieku średnim, który stracił
wiarę w to, co robi. Praca w sektorze prywatnym pokazuje jego nieufność wobec
państwowych instytucji. Przechodząc do następców owej konwencji, warto zaznaczyć, iż
Salvo Montalbano i Kostas Charitos, bohaterowie Andrei Camilleriego i Petrosa Márkarisa,
wyłamują się z owego schematu, bowiem są policyjnymi komisarzami, czyli częścią organów
ścigania. Zabieg ten również można rozpatrywać w kategoriach powątpiewania w aparat
przestrzegania porządku publicznego, ponieważ bohaterowie często kwestionują polecenia
i decyzje ukazując nieudolność skorumpowanej służby mundurowej.
Wartym uwagi aspektem są również relacje interpersonalne nawiązywane przez
głównych bohaterów czarnego kryminału. Można podzielić je na kilka kategorii
wyszczególniając związki rodzinne, miłosne czy zawodowe. W niektórych przypadkach
sytuacja rodzinna ma wpływ na rozgoryczenie bohatera. Pepe Carvalho jest rozwiedziony,
a Fabio Montale, bohater trylogii Jeana-Claude’a Izzo, często wspomina swoją zmarłą matkę,
co wiąże się z brakiem kobiecej bohaterki utożsamianej z sercem ogniska domowego.
Zarówno u Montale jak i u Montalbano pustka ta jest wypełniana poprzez zaufaną sąsiadkę
czy wierną gosposię, które zapewniają im rodzinne ciepło kojarzone z przygotowaniem
domowego jedzenia (Luengo Lopez, 2013, s.195). Różnić się w tym względzie będzie
komisarz Charitos, ponieważ już w pierwszym rozdziale Niespłaconych długów (2011,
polskie tłumaczenie w 2018 r.)widzimy go w towarzystwie żony Adriani przed ślubem
swojej jedynej córki. Skoro już o związkach miłosnych mowa to Charitos jest w zasadzie
wyjątkiem od stereotypowego wizerunku policjanta, gdyż modelowy detektyw częstokroć
ulega kobiecym wdziękomnawiązującprzelotne romanse jak w przypadku Fabia Montale,
który powiązuje kobiety z konkretnymi zapachami. Carvalho mimo powszechnie znanej
miłości do kobiet, zawsze wraca do prostytutki Charo, z którą od wielu lat tkwi
w nieformalnym związku, co znaczyłoby, że mimo swojej „warstwy ochronnej” marzy
o stałości uczucia. Niestety, nigdy nie dochodzi do ślubu tej dwójki, chociaż detektyw
podkreślał, iż „pewnego dnia, kiedy nie będzie miał nic do roboty, zaznaczy w kalendarzu
dzień ślubu z Charo, jeszcze przed dwutysięcznym rokiem” (1981, s. 216).
Skąd natomiast pochodzi rozgoryczenie owych bohaterów? Stają się oni przewodnikami
po określonych społecznościach uogólnionych poprzez umiejscowienie akcji w większych
metropoliach. Oczywiście, przemieszczają się w celu rozwiązania zbrodni, jednakże
najważniejszym aspektem jest ukazanie transformacji, których doświadczają mieszkańcy
miast. Carvalho mimo tego, że mieszka w spokojnej i oddalonej od zgiełku Vallvidrerze jest
409

silnie związany z Barceloną i jej problemami. Z kolei Kostas Charitos rozwiązując
zagadkową śmierć kilku bankierów poprzez dekapitację maczetą zapoznaje nas z kryzysem
zadłużenia w Grecji w 2010 roku a Fabio Montale przeprowadza nas przez multikulturową
Marsylię borykającą się z ksenofobią i rasizmem. Nie ulega wątpliwości, iż sytuacja, w której
znajdują się bohaterowie zmienia ich nastawienie do życia, jednakże tak jak wskazuje Álex
Martín Escribà (2007, s. 29) ich rozgoryczenie można również wytłumaczyć poprzez uczucie
bezsilności, bowiem mimo rozwiązania zagadki, bohaterowie nie są w stanie zmienić złego
funkcjonowania na poziomie instytucjonalnym.
Ostatnim, ale wcale nie najmniej istotnym aspektem definiującym głównego bohatera
jest jego miłość do jedzenia. Manuel Vázquez Montalbán, który sam był wyjątkowym znawcą
kulinarnym, wyposażył swojego detektywa w podobną wrażliwość robiąc z niego sybarytę.
Pepe Carvalho sam gotuje, a wydłużone opisy przygotowania tradycyjnych dań mogą pełnić
funkcję impasu narracyjnego (Colmeiro, 1994, s. 187). Chociaż inni bohaterowie nie są aż
takimi smakoszami, faktycznie można wyróżnić ich nawyki żywieniowe jak na przykład
przydługawe przeżuwanie u Montalbano, niezdrowy pociąg Charitosa do kawy czy
przemyślane dobory wina do dań przez Montale.
Właśnie te cechy charakterystyczne głównego bohatera czarnego kryminału
śródziemnomorskiego są wyznacznikiem różniącym go od skandynawskiej odmiany tej
powieści. Nordycki detektyw jest jeszcze większym pesymistą, pracującym zazwyczaj
w samotności i to w wymiarze raczej lokalnym, który poddaje się ciągłej refleksji z uwagi na
niemożność poradzenia sobie z faktem, iż dochodzi w jego pobliżu do tak makabrycznych
zbrodni. Takie przemyślenia są podyktowane wieloma aspektami, począwszy od życia bez
słońca a skończywszy na niezrozumieniu występowania tak brutalnej przemocy
w społecznościach stereotypowo powiązywanych ze spokojem. Warto podkreślić, iż obecność
gastronomii jest w zasadzie znikoma i ogranicza się do spożywania odgrzewanych dań, co za
tym idzie, zaspokojenia podstawowych potrzeb.
4. Buntownik z wyboru, ale czy świadomego?
Główny bohater czarnych kryminałów śródziemnomorskich jest antybohaterem pełnym
sprzeczności, który kwestionuje świat, w którym żyje, jednakże czy wybór rozgoryczonego
detektywa na punkt centralny organizujący narracje jest wyborem świadomym?
Sam pomysł na użycie gatunku należącego do kultury masowej, czasami wątpliwej
jakości, jest zerwaniem z konwencją, bowiem to zazwyczaj w utworach kultury elitarnej
powinno się rozpatrywać nurtujące tematy związane z problematyką społeczną. Decyzja
Manuela Vázqueza Montalbánaby użyć powieść gatunkową, jako materiał do stworzenia
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kroniki rozczarowania jest jak najbardziej słuszna, gdyż dzięki temu nośnikowi był w stanie
uzmysłowić czytelnikom szukającym na początku sensacyjnej historii również głębię kryzysu
ludzkości w dobie postępującej globalizacji. Wracając do antybohaterskości, warto zaznaczyć
fakt wielowymiarowości ich osobowości. Mimo iż detektywi posiadają warstwę ochronną,
która mogłaby świadczyć o ich nieemocjonalnym i niezobowiązującym podejściu do
wykonywanej pracy, czytelnicy mogą się wszakże z nimi utożsamiać, ponieważ w najmniej
oczywistych sytuacjach okazują „ludzką twarz”, co pozwala również na wysunięcie tezy, iż ci
bohaterowie nie są tworzeni w systemie zero-jedynkowym.
Określenie detektywa mianem antropologa kultur mniejszych wcale nie jest niczym
nowym, jednakże warto podkreślić postępujące zjawisko, jakim jest feminizacja kryminału,
o którym wspominają chociażby Wojciech Józef Burszta i Mariusz Czubaj (2017, s. 89),
ponieważ można odnieść wrażenie, iż w przypadku czarnej powieści kryminalnej zapomina
się o wzrastającej liczbie autorek modyfikujących przedstawiony wyżej schemat.
Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie kobiecej głównej bohaterki, która wyłamuje się
z wizji Vázqueza Montalbána, który tak naprawdę stworzył Carvalho na swoje podobieństwo
czy, jak twierdzą niektórzy badacze, alterego. Hiszpański autor piszący również w języku
katalońskim wykreował postać poprzez swoje doświadczenia i być może, dlatego obdarzył go
wieloma cechami wpisującymi się w wyznawaną ideologię, która została nieświadomie
zaadoptowana przez późniejszych twórców.
5. Konkluzja
Gatunek, który z początku wydawałby się tak marginalny, ewoluował w niezwykle
nieoczywisty sposób stając się uznawaną przez krytyków konwencją literacką. Postać
antybohatera, czyli sfrustrowanego antropologa, jest tego idealnym przykładem, gdyż
artykułuje potrzebę debaty nad kryzysem człowieka, jako jednostki i środowiska, w którym
się znajduje. Dzieła Vázqueza Montalbána, Camillerego, Márkarisa i Claude’a-Izzo
traktowane jako zamknięte kompozycje mogą pełnić funkcję diagnostyczną z uwagi na
skrupulatne portretowanie dylematów określonych społeczności, które w dużej mierze mogą
okazać się uniwersalne. Dlatego też w tym momencie warto zaznaczyć, iż czarna kryminał
staje się polem do dalszych badań chociażby z powodu mnogości form, którą przyjmuje
reinterpretowany, z większym bądź mniejszym sukcesem, schemat czerpiący z bogatej
tradycji powieści kryminalnej.
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Streszczenie:
Prezentowany artykuł stawia za zadanie zróżnicowanie, na pozór podobnych, instytucji „unieważnienia” oraz
„stwierdzenia nieważności małżeństwa”. Pojęcia mimo podobnego brzmienia prezentują odmienną definicję już
na gruncie samego języka polskiego, wskazując małżeństwo, które istniało i zostało unieważnione oraz takie,
które od samego początku uważać trzeba za nieistniejące. Pierwsza instytucja, właściwa dla prawa świeckiego,
swoje miejsce znajduje w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z 1964r. Wskazana ustawa szczegółowo wylicza
przesłanki negatywne stwierdzające o niedopuszczalności zawarcia związku małżeńskiego, a w przypadku jego
zaistnienia gwarantujące podstawę orzeczenia przez sąd o jego unieważnieniu. Stwierdzenie nieważności
małżeństwa następuje na gruncie prawa kanonicznego, a swoją podstawę upatruje w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983r. Wskazana ustawa przedstawia przeszkody zrywające, które stanowią podstawę wydania
przez trybunał kościelny właściwego orzeczenia.
Słowa kluczowe: małżeństwo, unieważnienie, nieważność, rozwiązanie

The annulment of marriage in civil law and canon law
Summary
This article shows the annulment of marriage in civil and canon law. Institution’s seem to be the same but they
are not like that. There is a big difference between these two laws. The civil law annulment says about marriage
which existed before and has been canceled. The canon law annulment is when marriage did not exist before.
First institution is placed in the code of family and guardianship law from 1964. Statute in details count premises
in case when there is possibility of marriage annulment. A marriage annulment from civil law is resolving by the
proper court. The second institution is placed in canon law codex from 1983, it indicates premises for marriage
annulment from canon law. It is resolved by a church tribunal.
Keywords: famili, marriage, annulment

1. Wstęp
Porównując pojęcia unieważnienia małżeństwa a stwierdzenia jego nieważności warto
zacząć od zróżnicowania terminów na gruncie samego języka polskiego, które na pozór mogą
brzmieć podobnie. Koncepcje unieważnienia małżeństwa wskazuje gałąź prawa cywilnego.
Przedstawia ją swoimi przepisami, regulując tym samym stosunki prawno-rodzinne, Kodeks
rodzinny i opiekuńczy z 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59). Według Słownika Współczesnego
Języka Polskiego unieważnić znaczy, że “coś staje się nieważne, traci znaczenie, moc
prawną”. (Radwański i in. 2017)
Unieważnieniem jest natomiast “decyzja, rozporządzenie, orzeczenie wydane przez
wyrok państwowy, stwierdzające, że jakaś wcześniejsza decyzja, orzeczenie, przepis, wyrok,
przestają obowiązywać, tracą moc prawną, nie są wiążące”. Małżeństwo zawarte mimo
przeszkody wskazanej w ww. kodeksie pozostaje ważne i skuteczne i istnieje, chociażby była
podstawa do jego unieważnienia. (Smyczyński 2018)
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Pojęcie stwierdzenia nieważności małżeństwa jest terminem wywodzącym się z gałęzi
prawa kanonicznego i unormowane zostało w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
Stwierdzenie nieważności oznacza, że uznajemy coś od samego początku, z jakiejś przyczyny
za nieistniejące (Bałemba 2015). Słownik Współczesnego Języka Polskiego tłumaczy, że za
nieważny uważa się “ niemający znaczenia, wartości wobec prawa; niemający skutków
prawnych, mocy prawnej; nieprawomocny.” Jest to, więc małżeństwo nieistniejące, które
zostało zawarte mimo braku przesłanki niezbędnej do jego zaistnienia. Katalog przeszkód, na
które można się powołać w celu stwierdzenia nieważności małżeństwa jest wymieniony
w Kodeksie prawa kanonicznego i pozostaje szerszy od prawa cywilnego w przypadku
unieważnienia małżeństwa (Smyczyński 2018).
2. Instytucja małżeństwa
Małżeństwo jest to instytucja, która swoja definicję może znaleźć w różnych
dziedzinach naukowych. Wskazanie terminu jest fundamentalne dla podjęcia dalszych
rozważań zarówno na gruncie psychologicznym, prawniczym, religijnym, socjologicznym,
czy nawet filozoficznym. Małżeństwo ujmowane jest, jako związek dwojga ludzi, kobiety
i mężczyzny, którzy w celu stworzenia wspólnej drogi życia, tworzą sformalizowaną więź
duchową i prawną. (Fąfara2012)


Prawo świeckie
Pojęcie małżeństwa według prawa świeckiego swoje unormowane znajduje w art.18

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r.). Wskazuje definicję małżeństwa, będącego związkiem zawartym
pomiędzy kobietą i mężczyzną, pozostającym pod opieką i ochroną państwa. (Jaworska 2017)
“Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”
brzmi art.53 ustawy o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741) i bezpośrednio odsyła
do przepisów Kodeksu. Przytoczony artykuł, co warto wtrącić, wskazuje również związek,
jaki zachodzi pomiędzy prawem cywilnym i administracyjnym. (Szadok-Bratuń 2013)


Prawo kanoniczne
Małżeństwo kanoniczne unormowane natomiast zostało w Tytule VII Kodeksu Prawa

Kanonicznego. W kanonie (dalej kan.) 1055 § 1 możemy przeczytać o małżeństwie jako
o przymierzu, “przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa”,
które “zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności
sakramentu” (Ustawa Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r.). Zawarcie małżeństwa
kanonicznego w prawie polskim, po spełnieniu określonych przesłanek, wywołuje takie same
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skutki jak gdyby zawarte zostało przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w celu
zawarcia małżeństwa świeckiego. Dokładną formę zawarcia związku małżeńskiego przed
duchownym wskazuje art.10 Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą
Polską (Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.) , gdzie przyszli małżonkowie zobowiązani są do złożenia
dwóch zgodnych oświadczeń woli, a duchowny do przedłożenia wniosku w odpowiednim,
pięciodniowym, terminie. (Szadok-Bratuń 2013)
3. Unieważnienie małżeństwa


Podstawa unieważnienia
Małżeństwo cywilne może zostać unieważnione tylko na podstawie przepisów Kodeksu

rodzinnego i opiekuńczego. W swoim brzmieniu zapewnia nam to art.17 ww. ustawy
(Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59). Małżeństwo które zostało zawarte mimo przesłanek negatywnych
jest ważne, jednak podlega unieważnieniu na wniosek osoby uprawnionej. Małżeństwo
“unieważnione” do półki nie zostanie wydany prawomocny wyrok w sprawie korzysta
z konstytucyjnej ochrony prawnej (Krawczyk 2009). Osobą legitymowaną do żądania
unieważnienia małżeństwa, oprócz osób wskazanych w artykułach normujących przeszkodę
małżeńską, jest również prokurator za przyzwoleniem nadanym w art.22 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59). Postępowanie o unieważnienie małżeństwa
wnosimy do sądu okręgowego, które rozstrzygane jest w postępowaniu odrębnym w którym
wymagane jest na podstawie art.426 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43
poz.

296)

“pełnomocnictwo

udzielone

do

prowadzenia

danej

sprawy”,

inaczej

pełnomocnictwo szczególne (Komoniewska 2017).


Przyczyny unieważnienia
Przyczyny unieważnienia małżeństwa, będące katalogiem zamkniętym, z łac. numerus

clausus, upatrywać można w Kodeksie rodzinnymi i opiekuńczym. Wskazana ustawa
szczegółowo wylicza przesłanki stwierdzające o niedopuszczalności zawarcia związku
małżeńskiego, tzw. przesłanki negatywne, a w przypadku ich zaistnienia gwarantuje podstawę
orzeczenia przez sąd jego unieważnienia (Szok 2016).
Pierwsza z przyczyn unieważnienia małżeństwa wskazana jest już w art.10 ww. ustawy
(Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59). Podstawą unieważnienia będzie nie ukończenie osiemnastego
roku życia przez któregokolwiek z nupturientów. Wyjątkiem od tej zasady jest kobieta, „która
nie ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, ze zawarcie małżeństwa będzie zgodne
z dobrem założonej rodziny”.
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Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w art. 11 (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59) wymienia
ubezwłasnowolnienie całkowite któregokolwiek z przyszłych małżonków, jako okoliczność
wyłączającą możliwość zawarcia małżeństwa, a w przypadku jego zaistnienia dającą
podstawę unieważnienia. Ubezwłasnowolnienie całkowite orzekane jest przez sąd na
podstawie art.13 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93). Wskazany artykuł normuje
konieczność spełnienia przesłanki niemożności kierowania swoim zachowaniem z faktu
zaistnienia „choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń
psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii” oraz ukończenie 13 roku życia.
(Czuryk i in. 2008)
Jeżeli którekolwiek z nupturientów „dotknięty jest chorobą psychiczną lub
niedorozwojem umysłowym’, jednakże nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie, unieważnić
małżeństwo można jedynie na podstawie art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.
1964 Nr 9 poz. 59). Przypadek jest o tyle różny od wyżej wskazanego iż osoby spełniające
zasadniczą przesłankę mogą mimo zaburzenia, o ile stan zdrowia nie zagraża przyszłej
rodzinie, za zezwoleniem sądu wstąpić w związek małżeński. Istotne jest również, aby
choroba występowała już w dacie zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku późniejszego
zaistnienia niemożliwe jest orzeczenie unieważnienia. (Fąfara 2012).
W Kodeksie rodzinny i opiekuńczym obok wspomnianych wyżej przeszkód
małżeńskich swoje miejsce znajduje również bigamia. Niemożność zawarcia związku
małżeńskiego z tej przyczyny uregulowana jest w art.13 wspomnianej ustawy (Dz.U. 1964 Nr
9 poz. 59) . Bigamia jest o tyle ciekawym przykładem iż nie tylko stanowi podstawę
unieważnienia małżeństwa ale podlega również regulacji prawnokarnej. Kodeks karny w art.
206 (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553) stanowi, że podlega karze, kto „zawiera małżeństwo,
pomimo że pozostaje w związku małżeńskim. Górna granica kary stanowi nawet dwa lata
pozbawienia wolności. (Kosek 2013r.)
Istnienie stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z art.14 oraz stosunek
przysposobienia z art.15 ww. ustawy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59) również stanowią przesłanki
negatywne zawarcia małżeństwa. Warto wskazać, iż postępowanie o unieważnienie
małżeństwa uważa się za bezprzedmiotowe w przypadku ustania małżeństwa, na przykład
wskutek

śmierci

małżonka.

Wyjątkiem

od

wspomnianej

reguły

stanowi

proces

o unieważnienie małżeństwa z powodu pokrewieństwo albo wyżej wskazanej bigami
(Smyczyński 2018).
Unieważnić małżeństwo można również na podstawie art.16 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59), z którego wprost wynika, że niewłaściwym jest
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zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, dla którego nie zostało wydane stosowne
zezwolenie sądu. Równoznaczne jest złożenie oświadczenia na podstawie pełnomocnictwa
już nieważnego albo skutecznie odwołanego. Jednakże przepis zawiera również przesłankę
wyłączającą jego zastosowanie, tzw. negatywną. Wskazując, iż niedozwolonym jest żądanie
unieważnienia małżeństwa na podstawie wskazanego artykułu, jeżeli małżonkowie podjęli po
jego zawarciu wspólne pożycie.
4. Małżeństwo nieistniejące
Istotnym na gruncie porównań instytucji „unieważnienia małżeństwa” wywodzącego się
z prawa świeckiego, oraz „stwierdzenia nieważności małżeństwa” z prawa kanonicznego, jest
wskazanie pojęcia-nieistnienia małżeństwa. Małżeństwo nieistniejące traktuje się jakby nie
funkcjonowało od samego początku i z samej mocy prawa, z łac. matrimonium non existens.
Małżeństwo nieistniejące powstaje w przypadku niespełnienia przesłanek szczególnych
wywodzących się z art.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59).
Jeżeli mimo braku wymogów formalnych został sporządzony akt cywilny, zgodnie z art. 2
wskazanej ustawy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59) “każdy, kto ma w tym interes prawny, może
wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa” (Sienicka 2016).
5. Stwierdzenie nieważności małżeństwa


„Rozwód kościelny”
Stwierdzenie nieważności małżeństwa jest jedyną instytucją na gruncie prawa

kanonicznego gwarantującą przywrócenie małżonką ich dawnego statusu panny i kawalera.
Tym samym, jako jedyna, o ile brak jest w orzeczeniu klauzuli zabraniającej, otwiera drogę
do zawarcia w przyszłości ponownego sakramentu małżeństwa. Dając możność przystąpienia
do jeszcze jednej ceremonii zaślubin została określona potocznie „rozwodem kościelnym”.
Termin ten jest jedynie chwytem marketingowym, który niewłaściwie przybliża instytucje
stwierdzenia nieważności małżeństwa, jako „rozwodu kościelnego” do rozwodu rozumianego
na gruncie prawa cywilnego, który swoje unormowanie znajduje w art.56 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59). Rozwód rozumiany na gruncie prawa
świeckiego to rozwiązanie ważnie zawartego małżeństwa. Prawo kanoniczne nie przewiduje
takiej możliwości a w swoim procesie bada jedynie fakt jego nieważności i to na tej
podstawie wydaje rozstrzygnięcie. Warto też wspomnieć, że trybunały kościelne w swoim
orzeczeniu nie regulują kwestii opieki nad dziećmi, ani podziału majątku małżonków.
(Pasieka i in. 2014)
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Podstawa stwierdzenia nieważności małżeństwa
Małżeństwo kanoniczne tym się różni od małżeństwa cywilnego, że w wyniku zawarcia

węzła wieczystego i wyłącznego, na podstawie kan.1134 Kodeksu Prawa Kanonicznego
(Ustawa Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r.), jest one nierozerwalne (Rozmiarek 2018).
Jeżeli związek małżeński został zawarty zgodnie z wymogami formalnymi prawa
kanonicznego, nie jest możliwe jego rozwiązanie (Jaworska 2017). Kościół katolicki
dopuszcza

wyjątek od zasady w przypadku małżeństwa tzw. niedopełnionego oraz

małżeństwa, w którym którekolwiek z małżonków jest nieochrzczony (Rozmiarek 2018).
Orzeczenie wyroku stwierdzającego, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie możliwe jest
w przypadku zaistnienia przeszkody zrywającej mieszczącej się w kan. 1083- 1094 Kodeksu
Prawa Kanonicznego (Ustawa Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r.).
Już pierwszą z przyczyn zrywających jest przeszkoda wieku, która różna jest od
wskazanej na gruncie prawa cywilnego. Według Kan. 1083 - § 1.” Nie może zawrzeć
ważnego małżeństwa mężczyzna przed ukończeniem szesnastego roku życia i kobieta przed
ukończeniem czternastego roku” (Ustawa Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r.).
W przypadku tym możliwe jest jednak aby Konferencja Episkopatu ustanowiła inny przedział
wiekowy, jednak wyższy niż wskazany. Małżeństwo będzie nieważne, już z samej natury,
w przypadku niezdolności do współżycia zarówno “uprzedniej jak i trwałej”, oraz “absolutnej
czy względnej”, zarówno dotyczącej kobiety, czy mężczyzny.- Kan.1084 (Ustawa Kodeks
prawa kanonicznego z 1983 r.).
Przeszkodą małżeńską jest również bigamia, pokrewieństwo lub powinowactwo,
właściwe również dla Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Różnicując przesłanki na gruncie
prawa świeckiego i kanonicznego, będzie właściwym wskazanie chociażby Kan. 1087
i Kan.1088 (Ustawa Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r.), które wskazują, iż
bezskutecznym jest usiłowanie zawrzeć małżeństwa przez osoby, które otrzymały święcenia,
albo złożyły śluby czystości w instytucie zakonnym.
Jedną z często wskazywanych podstaw, różną od tych mieszczący się w Rozdziale III
o poszczególnych przeszkodach zrywających, ale również znajdująca swoje miejsce w Tytule
VII “ Małżeństwo” Kodeksu Prawa Kanonicznego jest niezdolność małżonków do
podejmowania obowiązków małżeńskich, ponieważ: “pozbawieni się wystarczającego
używania rozumu”;” mają poważne braki rozeznania” co do otaczającego ich świata;
“z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”.Kan.1095 (Ustawa Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r.).
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Właściwymi do rozstrzygania spraw kierowanych ze wskazanych podstaw prawnych,
stwierdzających nieważność małżeństwa, są odpowiednie dla prawa kanonicznego- trybunały
kościelne. (Karsten 2017)
6. Podsumowanie
Pojęcie unieważnienia małżeństwa i stwierdzenia jego nieważności znajdują
zróżnicowanie już na gruncie samego języka polskiego. Mówiąc o unieważnieniu małżeństwa
wywodzącego się z prawa świeckiego, które swoje miejsce znajduje w ustawie Kodeks
rodzinny i opiekuńczy, mamy na myśli sytuację, w której małżeństwo było skuteczne i ważne,
ale z faktu zaistnienia przesłanki negatywnej, zostało unieważnione. Stwierdzenie
nieważności natomiast wskazuje, że od samego początku uważamy małżeństwo za
nieistniejące. Orzeczenie o stwierdzenie nieważności małżeństwa następuje na podstawie
przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego. Z faktu, iż swoje miejsce w systemie źródeł prawa
obydwie instytucję znajdują w odrębnej ustawie to i przeszkody, w których przypadku
zaistnienia osoba legitymowana będzie mogła się powoływać, wskazane są w różnych, ale
właściwych dla siebie kodeksach. Mimo podobieństwa zachodzącego zarówno pomiędzy
przesłankami jak i brzmieniem nazw, które pozwala na spowodowanie pomyłki, a tym samym
na błędna interpretację, trzeba pamiętać, że są to dwie niezależne instytucje. Funkcjonują
odrębnie i wywołują właściwe tylko dla siebie skutki prawne, dlatego nie powinno się ich
mylić.
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Streszczenie
W niniejszym artykule rozważono etapy zarządzania ryzykiem oraz podjęto próbę określenia problemów
starości, jako ryzyka. Ryzyko jest pojęciem nierozerwalnie związanym z ludzkim życiem oraz wszystkimi jego
aspektami. Na przestrzeni czasu pojęcie znacznie ewaluowało dostarczając różnych znaczeń i skojarzeń, nie
zawsze do siebie zbliżonych. Ryzykiem można zarządzać we wszystkich obszarach ludzkiej natury. Zarządzanie
ryzykiem dotyczy procesu, który pozwala zminimalizować wpływ negatywnych skutków wynikających
z różnych zdarzeń losowych oraz czynników ludzkich. Celem artykułu jest próba przedstawienia etapów
zarządzania ryzykiem w kontekście dostarczania bezpiecznych usług systemu opieki zdrowotnej osobom
starszym.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, osoby starsze.

Risk management process in terms of the elderly – a cognitive study
Summary
This article discusses the stages of risk management, and attempts to determine the problems of old age as a risk.
Risk is a concept inseparable to human life and all of its aspects. Over time, the concept has evolved
significantly, resulting in different meanings and associations that are not always necessarily similar to each
other. Risk can be managed in all areas of human nature. Risk management refers to a process that allows one to
minimise the impact of the negative effects of various random events and human factors. The aim of the article is
to attempt to present the stages of risk management in the context of providing safe healthcare services to the
elderly.
Keywords: risk, risk management, the elderly.

1. Wstęp
Pojęcie

interdyscyplinarnego

zarządzania

ryzykiem

rozumiane

jest,

jako

niebezpieczeństwo utraty czegoś, ale także, jako szansę osiągnięcia zysków i korzyści.
W odniesieniu do zarządzania ryzykiem w aspekcie ekonomicznym proponuje się definicję,
w której podstawowym celem zarządzania ryzykiem jest poprawa kondycji finansowej
przedsiębiorstwa oraz stworzenie takich warunków rozwoju firmy, które nie przyniosą strat
większych niż wcześniej założone. O zarządzaniu ryzykiem po przez rozpoznawanie, pomiar
i kontrolę można mówić wówczas, kiedy zostanie ono odpowiednio skwantyfikowane
(Kaczmarek 2006).Osoby starsze mają szereg różnych potrzeb, a ryzyko, jakie niesie ze sobą
starość będzie generować w przyszłości zmiany ekonomiczne i społeczne. Spadek zdolności
adaptacyjnych człowieka w wymiarze biologicznym i psychospołecznym oraz postępujące
ograniczenie samodzielności życiowej powodują, że działania podejmowane przez osoby
starsze obarczone są większym ryzykiem. W perspektywie 20 lat należy oczekiwać wzrostu
w polskim społeczeństwie liczby osób w wieku 65 lat i więcej. Wzrost ten będzie bardzo
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dynamiczny ze względu na wchodzenie do tej grupy wieku roczników osób urodzonych
w latach 50. (najliczniejszych w całym okresie powojennym), a także w latach 60. ubiegłego
wieku. Przewiduje się, że w 2050 roku, co najmniej 30% osób żyjących w krajach Unii
Europejskiej będzie po 65 roku życia (www
(www1).

Wykres 1. Prognozowana liczba ludności w podziale na biologiczne grupy wieku (w mln). Źródło: GUS,
Sytuacja demograficzna osób starszychi konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata
2014-2050.

Dodatkowo, należy przypuszczać, że trwanie życia będzie się sukcesywnie wydłużało
sprzyjając zwiększeniu zarówno liczby, jak i odsetka ludności w starszym wieku w ogólnej
populacji Polski. Na przestrzeni ostatnich lat przesunięte w czasie zostały również decyzje
dotyczące zakładania rodziny
ziny i posiadania potomstwa. Ze względu na globalne zjawisko
starzenia się społeczeństw należy próbować wpłynąć na los i kształt przyszłych zdarzeń
dotyczących płaszczyzny indywidualnej, instytucjonalnej jak i społecznej. Zmieniające się
uwarunkowania wewnętrzne
ętrzne i zewnętrzne powodują, że niezbędne jest zarządzanie ryzykiem,
które odpowiednio prowadzone minimalizuje straty oraz stwarza nowe szanse. Aby było ono
skuteczne wymaga ciągłej kontroli i monitorowania. Stąd wszystkie procesy towarzyszące
zarządzaniu ryzykiem należy traktować, jako dynamiczne, dostosowywane do aktualnie
panujących warunków. Ich efektywność będzie stanowiła o skuteczności zarządzania.
Zdefiniowane systemowe zarządzanie ryzykiem uwzględnia wzajemne powiązania procesów,
połączonych ze sobą
bą stosunkami logicznego wynikania, których realizacja przyczynia się do
elastycznego

reagowania

przedsiębiorstwa

na

zmiany

warunków

rynkowych

i pozarynkowych (Majewska 2013).
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W ostatnich dziesięcioleciach częściej kładzie się nacisk na konsekwencje materialne
dotyczące podejmowanych decyzji obciążonych ryzykiem niż na ich możliwe skutki
społeczne i kulturowe. Ryzyko powiązane jest z procesami decyzyjnymi, które zależą w dużej
mierze od rzetelnych i kompletnych informacji.
2. Proces zarządzania ryzykiem
Etymologia ryzyka nie została jednoznacznie wyjaśniona. W języku angielskim słowo
risk oznacza sytuację dotyczącą jakiegoś niebezpieczeństwa lub możliwości, że zdarzy się coś
złego. W ryzyku dominuje niepewność, która może być czymś negatywnym lub pozytywnym,
w odniesieniu do końcowego wyniku podejmowanych działań (Kaczmarek 2006).
Termin „ryzyko” oznacza, więc niepewne zdarzenie lub okoliczność, które w przypadku
wystąpienia mogą mieć korzystny lub niekorzystny wpływ na następujące cele:


uzyskanie założonych efektów przedsięwzięcia,



realizacja założonego zakresu rzeczowego,



spełnienie określonych wymagańjakości,



dotrzymanie ograniczeń budżetowych,



dotrzymanie ograniczeń terminowych.

Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym i złożonym. Terminy „ryzyko i narażanie się na ryzyko
(lub stratę)” często używane są zamiennie i mogą oznaczać obiekt, sytuację lub typ działań
prowadzących do rezultatów niemożliwych do przewidzenia (Williams C. A. Jr. I in).
„Ryzyko” wywodzi się od starowłoskiego risicare - odważyć się, stąd ryzyko jest raczej
wyborem niż nieuchronnym przeznaczeniem.
Zarządzanie ryzykiem, to rozważenie potencjalnych korzyści i szkód związanych
z wykonywaniem jednego wyboru działania w stosunku do innego. Potencjalne ryzyko można
zidentyfikować poprzez opracowanie planów i działań, które odzwierciedlają pozytywny
potencjał

i

określone

priorytety.

Umiejętne

wykorzystanie

dostępnych

zasobów

i odpowiedniego wsparcia w celu osiągnięcia pożądanego wyniku przy jednoczesnym
zminimalizowaniu potencjalnych szkodliwych skutków będzie jednym z elementów procesu
zarządzania ryzykiem określanym, jako organizacja i podejmowanie decyzji (Majewska
2013).Zwykle jest to przemyślana strategia zarządzania konkretną sytuacją lub zestawem
okoliczności (Morgan 2004). Strategia postępowania z ryzykiem może polegać na:
wpływaniu na zmianę poziomu ryzyka poprzez zastosowanie zabezpieczenia, unikaniu
ryzyka, przeniesieniu ryzyka lub nawet jego akceptacji. Zakłada się, że zarządzanie ryzykiem
jest integralną częścią działania przedsięwzięcia włączoną w procesy decyzyjne, prowadzone
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jest w sposób ciągły i oparty na dostępnej informacji z uwzględnieniem jej niepewności. We
współczesnych warunkach gospodarowania spada znaczenie zasobów materialnych na rzecz
niematerialnych. Zarządzanie ryzykiem dotyczy, oprócz procesów przemysłowych, także
człowieka. Większe wykorzystanie zasobów ludzkich w procesie tworzenia wartości dodanej
w oparciu o efektywne wykorzystanie wiedzy, często decyduje o przewadze konkurencyjnej
firm. Kapitał intelektualny stanowiący sumę wiedzy, jaką posiadają ludzie tworzący
organizację umożliwia przekształcenie jej zasobów w sprawne zarządzanie ryzykiem, jako
składnikiem zarządzania przedsiębiorstwem (Majewska 2013).
Pierwszy etap zarządzania ryzykiem polega głównie na identyfikacji i analizie ryzyka,
oszacowaniu i jego ocenie. Rozpoznanie i kontrola ryzyka oraz potrzeby związane ze
starością mają zarówno charakter ekonomiczny, społeczny, kulturalny jak i medyczny
(Paveza i in. 2008).

Rys. 1. Etapy zarządzania ryzykiem. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Kaczmarek 2006).

Prezentowane etapy zarządzania odnoszą się do zarządzania zdywersyfikowanym
ryzykiem w każdym obszarze życia. Analizując poszczególne etapy w pierwszej kolejności
należy zidentyfikować ryzyko oraz przeprowadzić analizę w sposób pozwalający na ustalenie
przyczyn ryzyka. Pojęcie ryzyka dotyczy możliwości wystąpienia niekorzystnego wyniku lub
szkody. Odpowiednie zarządzanie minimalizuje straty oraz stwarza nowe szanse. Aby było
ono skuteczne wymaga ciągłej kontroli i monitorowania. Stąd wszystkie procesy
towarzyszące zarządzaniu ryzykiem należy traktować, jako dynamiczne, dostosowywane do
aktualnie panujących warunków. Ich efektywność będzie stanowiła skuteczności zarządzania.
Zdefiniowane systemowe zarządzanie ryzykiem uwzględnia wzajemne powiązania procesów,
połączonych ze sobą stosunkami logicznego wynikania, których realizacja przyczynia się do
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elastycznego reagowania przedsiębiorstwa na pojawiające się zmiany otoczenia (Majewska
2013).
3. Zarządzanie ryzykiem w obszarze życia osób starszych
W kontekście osób starszych właściwe decyzje muszą być ustalane indywidualnie dla
każdego przypadku. Starsze osoby mogą być wrażliwe i żyć w zagrożeniu z powodu
problemów kognitywnych, psychospołecznych oraz fizycznych (Pavezai in. 2008). Ryzyko
może być tolerowane lub nietolerowane, rzeczywiste i potencjalne. Ryzyko niedopuszczalne
wymaga oceny zdolności decyzyjnych. Niebezpieczeństwo wiąże się z nieodpowiedzialnym
zachowaniem i okolicznościami, które mogą spowodować poważne i nieuchronne szkody.
Przykłady obejmują agresję fizyczną, nadużycia, wykorzystywanie, poważne zaniedbanie
a w przypadku seniorów nagłe pogorszenie stanu zdrowia. Niemożność uchronienia się przed
niebezpieczeństwem jest kolejnym przykładem niedopuszczalnego ryzyka. Osoby starsze
posiadające ograniczenia mogą samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, pod
warunkiem, że zaakceptują odpowiednie usługi i interwencje. Jeżeli ich życie będzie
skorelowane z niedopuszczalnym ryzykiem, konieczna jest pilna interwencja. W sytuacji,
kiedy pojawia się bezpośrednie zagrożenie życia, każdy człowiek powinien wymagać
hospitalizacji. W innych przypadkach zminimalizowanie ryzyka może odbywać się poprzez
usługi zastępcze, do których zalicza się: umieszczanie urządzeń monitorujących stan zdrowia
seniorów, szpitale dzienne lub usługi opieki domowej (Moye i in. 2007).
Starzenie się populacji na świecie stanowi kliniczne wyzwanie medyczne i etyczne.
Należy zająć się kwestią seniorów, a zwłaszcza tych, które dotyka samotna starość. Wiele
osób starszych mających problemy poznawcze, psychiczne i fizyczne nie potrafi znaleźć
pomocy. Nowoczesne technologie komunikacyjne powodują, że część seniorów ma poczucie
wykluczenia społecznego. Właściwa ocena i interwencja w tej sytuacji wymaga podejścia
interdyscyplinarnego. Ważne jest, aby uznać, że seniorzy cierpiący na choroby psychiczne,
deficyty poznawcze lub upośledzenie czynnościowe niekoniecznie

są

zdolni

do

podejmowania decyzji. Zdarza się, że są w stanie kierować własną opieką medyczną
i zarządzać swoimi finansami. Nieformalne lub formalne wsparcie to czasami wszystko, co
jest konieczne, aby utrzymać jednostkę w społeczności. Znajomość czynników ryzyka, proces
oceny klinicznej, kwestie kompetencji i podstawowe strategie zarządzania są integralną
częścią dobrej opieki.
Zarządzanie ryzykiem jest procesem jasno określonych kroków, które wspierają lepsze
podejmowanie decyzji, zapewniając lepszy wgląd w zagrożenia i jego wpływ na
podejmowanie decyzji. Zarządzanie ryzykiem należy postrzegać je, jako szereg spójnych
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działań, które jest ciągłym procesem i posiada dwa kluczowe czynniki. Czynnik pro
aktywności oraz zapobiegania polega na wykorzystaniu informacji w celu zapobiegania
uszkodzeniu lub utracie. Natomiast czynnik reaktywności, to zbiór działań podejmowanych
w następstwie zdarzenia niepożądanego, incydentu lub sytuacji bliskiej.
Zarządzanie ryzykiem jest przede wszystkim niezbędnym procesem w dostarczaniu
wysokiej, jakości usług opieki zdrowotnej i społecznej. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) opisuje, jakość jako sposób identyfikowania, oceny, ustalania priorytetów
i kontrolowania ryzyka w organizacji, przy skoordynowanym i opłacalnym stosowaniu
zasobów w celu zminimalizowania, monitorowania i kontrolowania prawdopodobieństwa lub
wpływu zdarzeń niepożądanych. Jest to kluczowy element dobrego zarządzania i stanowi
podstawę do zapewnienia bezpiecznej i skutecznej opieki oraz wsparcia osób starszych.
Zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne zaprezentowane w tabeli 1, mogą
przyczynić się do podatności na zagrożenia i przyczyny ryzyka wśród osób starszych.
Tabela 1. Czynniki ryzyka u osób starszych
Wewnętrzne czynniki ryzyka osób starszych

Zewnętrzne czynniki ryzyka osób starszych

• rosnący wiek,

• brak umiejętności korzystania z technologii

• nadużywanie leków,

informacyjno-komunikacyjnych (ICT),

• choroby umysłowe,

• uzależnienie od dostawcy opieki,

• upośledzenie funkcji poznawczych,

• samotne życie i feminizacja starości,

• upośledzenie czuciowe,

• dysfunkcyjność ekonomiczna i społeczna,

• dysfunkcje w codziennych czynnościach(Activites

• nietypowe warunki życia.

of daily living - ADL), takich jak: sprawność mięśni,

• okolica wysokiej przestępczości,

zręczność, wzrok, słuch, kontrola nad procesami

• niekorzystne zdarzenia życiowe.

fizjologicznymi, komunikacja, funkcje intelektualne,
jedzenie, picie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (www2)

Celem identyfikacji ryzyka jest stwierdzenie realnych zagrożeń, do których zaliczają się
wymienione przykłady. Zakres posiadanych informacji wyznacza kierunek prawidłowego
zarządzania ryzykiem a analiza prawdopodobnych wariantów prowadzić ma do wyboru
jednego optymalnego. Pod pojęciem wariantów rozumie się różne metody rozwiązań,
charakteryzujące się tym, że mogą być zrealizowane niezależnie od siebie natomiast nigdy
razem. Celem identyfikacji ryzyka jest zestawienie kompletnej listy ryzyka, wynikającego
z możliwych zdarzeń, które w zależności od okoliczności mogą ograniczać, przyspieszać,
opóźniać lub uniemożliwiać ciągłość realizacji procesu przetwarzania informacji.
Identyfikacja ryzyka jest działalnością ciągłą a niewykryte w ustalonym czacie ryzyko lub
jego czynniki mogą nie tylko uniemożliwić osiągnięcie celu, ale zagrozić wybranym
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obszarom działalności. Podstawą identyfikacji jest informacja, która powinna być przede
wszystkim wiarygodna i pełna (Wróblewski 2015).
W procesie decyzyjnym dochodzi do opracowania poszczególnych rozwiązań, do
wskazania alternatyw, które mogą być pomocne przy podjęciu właściwej decyzji. Warianty
powinny zawierać ocenę optymalnych sposobów rozwiązań. Na tym etapie zarządzania
ryzykiem istnieją dwie możliwości postępowania. Pierwsza decyzja może dotyczyć przyjęcia
ryzyka i ukierunkowania rozwiązań na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie jego
przyczyn. Druga natomiast powinna być nastawiona na ubezpieczenie skutków działania.
Zdolność decyzyjna wymaga, aby dogłębnie zrozumieć zaistniałą sytuację lub problem.
Dobrze przeprowadzony proces decyzyjny powinien przebiegać według czynności
dotyczących (Urbanowska-Sojkin 2013):
- oceny ryzyka związanego z każdą alternatywą przed podjęciem decyzji,
- dobrze zdefiniowanego procesu analizy ryzyka,
- prowadzenia procesu we właściwym czasie,
- poświęcenia czasu i zasobów na przekazanie danych wyjściowych identyfikacji procesu,
- monitorowania skuteczności i konsekwencji decyzji,
- ustalenia najważniejszego celu,
-wykorzystania własnych doświadczeń.
Tradycyjne sformułowanie problemu oraz wyodrębnienie i opisanie wszelkich możliwych
wariantów wraz z oceną według ustalonych kryteriów, sugeruje wybór najbardziej
optymalnego rozwiązania. W procesie decyzyjnym oczekuje się artykulacji alternatyw,
wyborów, korzyści i ryzyka. Diagnoza osób starszych jest trudna i wymaga dokładnej analizy,
ponieważ wiele osób mimo podeszłego wieku zachowuje odpowiednie umiejętności
społeczne i komunikacyjne. Sami też mogą twierdzić, że posiadają umiejętności, które są
niezgodne z ich faktyczną wydajnością w społeczeństwie (Naik 2008). Aby powstała ocena
ryzyka wymagana jest znajomość czynników ryzyka. Dlatego często konieczna jest wizyta
w domu. Świadomość tego, co stanowi niedopuszczalne ryzyko, może pomóc w ustaleniu,
kiedy wymagana jest natychmiastowa interwencja. Obserwacja i badanie zdolności osób
starszych do podejmowania i wdrażania decyzji jest kluczowym elementem każdej oceny.
W przypadku, kiedy ocena wskazuje, że konieczna jest interwencja dotycząca wsparcia
i pomocy należy je udzielić. Celem interwencji domowych u osób starszych jest zmniejszenie
zachorowalności, umieralności oraz poprawa, jakości życia. Podstawą dalszego postępowania
jest stwierdzenie, że obok instytucjonalnych uwarunkowań, zarządzanie ryzykiem zależy od
przyjętych celów a także postrzegania kategorii ryzyka i oczekiwań w stosunku do osób
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starszych. Zmierzenie się z ryzykiem i jego skutkami bez dalszych działań nie jest dobrym
rozwiązaniem, ponieważ decydent najpierw stara się stwierdzić czy dana szkoda powstała.
Pozostawienie tego faktu poza obszarem badania oraz decyzji, może oznaczać, że decydent
oczekuje bliżej niesprecyzowanego pozytywnego rozwiązania. Brak własnych decyzji
oznacza pozostawienie przypadkowych rozwiązań na zdarzenia losowe (Kaczmarek 2006).
Drugi etap zarządzania ryzykiem polega na podejmowaniu działań zmierzających do
uniknięcia ryzyka zaistniałego zdarzenia lub zmniejszenia strat, które mogą wystąpić
w

momencie

jego

realizacji.

Zjawisko

prewencji

dotyczące

zmniejszania

prawdopodobieństwa nastąpienia danego zdarzenia i represji - zmniejszenia jego rozmiarów,
jest trudno w prosty sposób odnieść do problemów starości. Dlatego jedynym wyjściem
w przypadku osób starszych jest pokrywanie potrzeb, które zaistniały. Działanie takie
nazywane jest kompensacją.
Dożycie podeszłego wieku można uznać, jako zdarzenie pozytywne, które z pewnością
implikuje potrzeby na usługi zdrowotne. Dysfunkcje dotyczące zdrowia w tym sensie należy
porównać do zdarzeń powodujących szkodę. Szkoda rozumiana tutaj może być, jako
jednorazowy uszczerbek na zdrowiu (przejściowe przeziębienie) lub jako ciągły (przewlekłe
choroby) i trwający do końca życia (Stroiński 1996).
Ograniczenie i eliminacja przyczyn ryzyka po przez odpowiednie pozyskanie informacji
zgodnie z potrzebami i możliwościami wymaga ponoszenia określonych kosztów. Określenie
źródeł finansowania ryzyka rozpoczyna trzeci etap zarządzania ryzykiem. Ważnym
elementem zaspokajającym potrzeby osób starszych są dochody pieniężne. Seniorzy mają
szereg różnych zamiarów nabywczych, nie tylko o charakterze ekonomicznym, ale również
medycznym (zaopatrzenie w leki) i psychologicznym (poczucie niezależności finansowej od
dzieci, potrzeba częstych kontaktów). Do tych celów nadają się wspomniane metody
analizowania sytuacji i jego otoczenia oraz prognozowania możliwych następstw
wynikających z działań finansowych w przyszłości. Ważne jest, aby decyzje finansowe
dotyczące wydatków opierały się prognozach skutecznie eliminujących ryzyko (Kaczmarek
2006).
4. Zakończenie
Zarządzanie ryzykiem odnosi się do skoordynowanych działań mających na celu
kierowanie i kontrolę ryzyka. W przypadku osób starszych skuteczne i zintegrowanie
zarządzanie ryzykiem starości ma na celu ochronę wartości życia po przez zapobieganie lub
minimalizowanie wpływu negatywnych zdarzeń. Żeby zapewnić seniorom ważne miejsce
w społeczeństwie należy swoje działania skupić na analizie i prawidłowej identyfikacji
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ryzyka, które powinny mieć na celu taką właśnie pomoc. Ocena i zrozumienie ryzyka mają
wpływ na realne zapobieganie niepożądanym zdarzeniom. Po przez eliminowanie czynników
ryzyka i korelacje wzajemnych zależności ryzyka organizacje społeczne mogą minimalizować
wystąpienie negatywnych konsekwencji starości. Skupianie organizacji na intensywnych
i skutecznych działaniach wspierających osoby starsze, które należą do grupy podwyższonego
ryzyka, ma na celu zapewnienie im należytego miejsca w społeczeństwie. Dlatego bardzo
ważnym jest, aby identyfikacja ryzyka prowadzona było w środowisku seniorów regularnie
i świadomie.
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