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wstęP 

Monografia została zredagowana na podstawie artykułów przygotowa-
nych przez uczestników 49. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych 
w Olsztynie ,,Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, które odbyło się 
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 24-25 września 2020 
roku. Opracowanie zawiera prace z zakresu nauk humanistycznych, polityczno-
-prawnych, społecznych i pedagogicznych oraz ekonomicznych. 

Jest to edycja wyjątkowa, ponieważ zarówno Organizatorom, jak i Uczest-
nikom przyszło zmierzyć się z pandemią koronawirusa COVID-19, która od 
marca do czerwca 2020 roku uniemożliwiała spotkania osobiste, pracę w labora-
toriach badawczych uniwersytetów i wielokrotnie dokończenie badań będących 
podstawą wystąpień seminaryjnych. Nas, jako Organizatorów przedsięwzięcia, 
zaistniała sytuacja szczególnie dotknęła. Zmuszeni byliśmy do przesunięcia 
terminu Konferencji z 23-24 kwietnia na 24-25 września 2020 roku oraz prze-
prowadzenia jej w formie zdalnej. Jest to pierwsza edycja MSKN realizowana 
w ten sposób, co wymagało od nas przecierania ścieżek dotyczących przepisów, 
które umożliwiłyby przeprowadzenie obrad online rzetelnie i zadowalająco dla 
każdej ze stron.

Tematyka artykułów w sekcji nauk humanistycznych obejmuje problemy 
językoznawcze, badanie dzienników odnoszących się do II wojny światowej 
oraz problemy dotyczące takich obszarów, jak: teatr, musical czy radio. 

Sekcja nauk polityczno-prawnych podjęła badania nad przestępczością zor-
ganizowaną, więziennictwem i cyberprzestrzenią. Dodatkowo w zarządzaniu 
kryzysowym dużą rolę przypisano Straży Granicznej. 

Tematyka artykułów w sekcji nauk społecznych i pedagogicznych oddaje 
aktualną rzeczywistość życia społecznego w cyberprzestrzeni oraz zagrożenia 
płynące z tego faktu. Relacje społeczne w dobie cyfryzacji, wpływ nowych 
technologii na rozwój dzieci i patostreaming, to tylko niektóre z poruszanych 
kwestii. 

Sekcja nauk ekonomicznych omawia zagadnienia szeroko pojętej polityki 
pieniężnej, tego, co wpływa na decyzje konsumenta oraz innych czynników 
finansowych. 

Można stwierdzić, iż podejmowane tematy dają obraz problemów społecz-
nych i ekonomicznych, jakie zaprzątały myśli tuż przed nastaniem ery korona-
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wirusa COVID-19. Sądzę, że już po kilku miesiącach trwania epidemii powstały 
nowe palące tematy wymagające opracowania. Z pewnością analiza problemów 
społecznych i ekonomicznych wywołanych pandemią ww. wirusa zdominuje 
tematykę następnej edycji MSKN. Przed nami ciekawe czasy. Życzmy sobie, 
aby zawsze wygrywała rzetelna wiedza i zdrowy rozsądek, a nie zabobony, 
ciemnota i nietolerancja. Tylko prawdziwa wiedza i spokój mogą nas uratować 
od popełniania błędów o długofalowych konsekwencjach. 



sekcJa nauk HumanistycznycH





Jan bulak
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ,,Phronesis”
Opiekun: dr Maciej Zakrzewski

rubrycele i scHematyzmy diecezJalne 
i zakonne – kościelne silva rerum

Rubrycela to wzięta z łaciny nazwa drukowanego kalendarza liturgicznego, 
w którym oprócz oznaczeń uroczystości, świąt i wspomnień zamieszcza się 
informacje na temat właściwego doboru formularza mszalnego, brewiarzowego 
lub czytań (Chomentowska 2016a). Przeznaczone są dla sprawujących mszę 
kapłanów oraz dla wszystkich posługujących w kościele. Drukowane zwykle 
rokrocznie w formie niewielkiej książeczki w języku łacińskim lub narodowym, 
osobne dla każdej diecezji czy prowincji zakonnych, znane były na ziemiach 
polskich już w XVIII wieku, a nawet i wcześniej (Chomentowska 2016b). Do 
kalendarza dodawano także spisy zmarłych duchownych lub osób ważnych 
dla danej wspólnoty – elenchus, consignatio cleri – w XVIII wieku czasami, 
zaś w XIX wieku stało się to już normą (Hołodok 1983). W katalogach diece-
zjalnych początkowo wyszczególniano wyłącznie biskupów miejsca i składy 
kapituł katedralnych. Z czasem zakres informacji się poszerzał i na stronach 
zamieszczano już spis dziekanów, a potem pełny spis kościołów i instytucji 
kościelnych z wyszczególnieniem duchowieństwa przy nich pracującego. Przez 
wieki zmieniane były ich formy, jednak książeczki te przetrwały do dzisiaj 
i wciąż służą diecezjom w dwóch postaciach: rubryceli, czyli kalendarza litur-
gicznego, oraz katalogu kościołów i duchowieństwa pt. Informator diecezjalny. 
Podobne wydawnictwa prowadziły eparchie greckokatolickie, wydając spisy 
w językach łacińskim lub ukraińskim.

Obok drukowanego tekstu funkcjonowały także marginalia, czyli luźne no-
tatki właścicieli rubrycel. To ich analiza stanowić będzie sedno niniejszego 
artykułu. Swoim nieładem i przypadkowością owe dopiski przypominają szla-
checkie sylwy, czyli silva rerum, które można zdefiniować jako zbiór różnych 
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wiadomości, często zapisywanych na gorąco i przez różnych autorów. W Polsce 
sylwy znane są od XVI wieku, od kiedy stanowiły księgę rodzinną do zapisy-
wania dorywczo różnych wydarzeń, wiadomości, dokumentów, anegdot, prze-
pisów, ciekawostek itp. (Kopaliński 1997). Pracę źródłoznawczą na temat sylw 
wydał Stanisław Roszak, podkreślający, że silva rerum jest terminem związanym 
ściśle z sarmackością (Roszak 2004). Autor Słownika wyrazów obcych w 1913 
roku podkreślił, iż sylwy należy kojarzyć także z duchownymi: Silva rerum – 
łac. dosł. las rzeczy; zbiór rozmaitych wiadomości; w Rzposp. Polskiej nazwa 
notat, zdarzeń spisywanych w domach szlacheckich lub przez księży, księga 
zawierająca listy znakomitych osób, mowy okolicznościowe, wypadki polityczne, 
spostrzeżenia własne, rozmaite przepisy sentencje, dykteryjki itp. (Arct 1913).

W niniejszej pracy zostaną zanalizowane pod kątem przydatności w pracy 
badawczej marginalia umieszczone w wybranych rubrycelach diecezjalnych 
i zakonnych obejmujących terytorium Ziem Zabranych, czyli tych, które w wy-
niku rozbiorów zostały wcielone do Cesarstwa Rosyjskiego jako Gubernie Za-
chodnie. Często bowiem źródłami do badań dziejów duchowieństwa są oficjalne 
dokumenty, które przedstawiają tylko część ich życia. Zapisywane na bieżąco 
notatki na marginesie mogą być cenne dla naświetlenia życia codziennego 
duchowieństwa. Temat ten bowiem pozostaje jeszcze nieopracowany dla XIX 
wieku.

Ponieważ materiał jest ogromny, zdecydowano się w tym artykule przedsta-
wić zagadnienie marginaliów jedynie na podstawie zgromadzonych w Biblio-
tece Uniwersytetu Wileńskiego [dalej: VUB] 16 rubrycel przeznaczonych do 
użytku kapłanów diecezji żmudzkiej z pierwszej połowy XIX w., 66 domini-
kanów prowincji litewskiej (i ruskiej), 34 benedyktynów na terenie Rosji, 64 
franciszkanów obserwantów żyjących w diecezjach mohylewskiej, wileńskiej, 
mińskiej, żmudzkiej, łuckiej i kamienieckiej (pełne nazewnictwo źródeł zostało 
podane w bibliografii). Materiał ten nie pozwala wprawdzie na wyczerpanie 
tematu, ale jego obszerność umożliwia przedstawienie skali zjawiska. Roz-
winięcie wątku marginaliów spowodowane jest także pomijaniem go przez 
badaczy i rzadkim wykorzystywaniem rubrycel z zasobów VUB.

W sumie przejrzano podczas kwerendy 180 rubrycel z VUB. W 99 (55%) 
znajdują się odręczne zapiski mogące służyć do badań. Największy odsetek 
marginaliów występuje w rubrycelach dominikańskich (71%), następnie fran-
ciszkanów obserwantów (47%), diecezji żmudzkiej (44%), a najmniej – w dy-
rektoriach benedyktyńskich (38%). Trudno podać konkretną charakterystykę 
notatek pobocznych. Niekiedy bowiem będziemy za takie uważać exlibris lub 
dziewiętnastowieczną sygnaturę biblioteczną, a niekiedy stronice i marginesy 
pełne tekstu. W analizowanym zasobie rubrycel dominują te bardziej obfite 
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w marginalia, choć można zauważyć pewną prawidłowość: najwięcej zapisków 
znajduje się w dyrektoriach z lat 20., 30. i 40. XIX wieku. Wraz ze zbliżaniem 
się do końca XIX wieku notowano mniej, co spowodowane było zapewne 
zwiększeniem dostępu do artykułów papierniczych i zmianą języka elenchusów 
na rosyjski. Nie cieszyły się już zapewne popularnością wśród duchowieństwa 
zakonnego, gdyż po kasatach klasztorów dokonanych w zaborze rosyjskim 
zakonników nie było już tak wielu, by trzeba było często sięgać do ich spisów, 
a i te były mocno skrócone (najczęściej uwzględniały tylko zmarłych).

Analizując rubrycele diecezji żmudzkiej, Aldona Prašmantaitė sformuło-
wała ogólną myśl, iż te poboczne notatki stanowią unikalne źródło, w oparciu 
o które możemy sporo powiedzieć nie tylko o autorze, ale także o czasach, 
w których żył (Prašmantaitė 2000). Wydawane dyrektoria zawierały wszyte 
puste karty do sporządzania notatek (przekładki). Umożliwiało to osobom po-
siadającym rubrycele na własność notowanie prywatnych spraw. Zapisywano 
jednak w każdym wolnym miejscu – na marginesach kalendarza, elenchusów 
czy na okładce (Chomentowska, 2016 b). Najczęściej w języku polskim i ła-
cińskim, niekiedy rosyjskim (DirObs 1875, 1878, 1881, 1890, 1891; DirSam 
1834), włoskim (DirObs 1829), francuskim (DirOP 1841 (2)) lub hebrajskim 
(DirOP 1841 (2)). Notatki czynione w rubrycelach można podzielić na pięć 
podstawowych kategorii: 1) proweniencyjne, 2) dotyczące dystrybucji i cen 
rubrycel, 3) dotyczące obowiązków kapłańskich, 4) związane z działalnością 
gospodarczą i 5) intelektualną (por. Prašmantaitė 2000). Jeśli rubrycela nie po-
siada żadnych marginaliów, prawdopodobnie przeznaczona była do zakrystii, 
co potwierdza notatka proweniencyjna na okładce dyrektorium żmudzkiego 
z 1836: Do zakrystyi olsiadzkiey, a wewnątrz brak jest jakichkolwiek zapisków 
(podobnie: DirOSB 1860).

Do pierwszej kategorii należą podpisy właściciela na pierwszej lub ostatniej 
stronie rubryceli. Dzięki temu możliwe jest prześledzenie dziejów zbiorów 
bibliotecznych (Por. Kwaśniewski 2013; Chomentowska 2016b). Z kolei Di-
rectorium Samogitiensis na 1847 rok zawiera trzy różne stemple biblioteczne 
oraz ręczny exlibris. Zapiski proweniencyjne sporządzano po łacinie, np. ad 
usum Georgii Tołłuciński lub: Adm[odo] Reverendo Patri S[acr]ae Th[eologi]
ae Lectori Raymundo Stasiulewicz Philosophiae et aa (artium) liberalium pro-
fessori in c[onve]ntu generali Viln[ensi] S[ancti] Spiritus Ordinis Praedicatori 
gratissimo animo aucthor offert (DirOP 1821, zob. ibidem 1835). Bywały także 
robione po polsku, np. w rubryceli dominikanów z 1835 roku znalazła się luźno 
włożona kartka: Książeczka ta ofiarowana została przez o. Kornela Rapczyń-
skiego, kaznodzieję słynnego dominikanina, jak wskazuje nadpis – autograf 
jego o. Hiacyntowi Chmielewskiemu wraz z pracą tegoż o. Rapczyńskiego, 
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która pod tąż okładką dom[inikańskiej] rubrycelli z r. 1835 (DirOP 1835). 
Wiadomości o właścicielach zgromadzonych w zasobach tej biblioteki rubry-
cel dotyczą przede wszystkim dominikanów. Byli to: Sylwester Babinowski 
OP (DirOP 1840, 1843, 1849), Jan Baranowski OP (DirOP 1854 (2), 1861), 
Hiacynt Chmielewski OP (DirOP 1844), Herkulanus Gałdykowski OP (DirOP 
1838), Gundisalvus Malinowski OP (DirOP 1842 (2), 1846, 1848, 1850), Antoni 
Mieczkowski OP (DirOP 1832, 1835, 1836, 1839, 1845, 1847, 1851, 1860), 
brat Feliks Rydycki OP (DirOP 1841 (2)), Rajmund Stasiulewicz OP (DirOP 
1821) i Dominik Załęski OP (DirOP 1813). Wiemy, iż pełnili zwykle funkcje 
kierownicze przeora lub podprzeora. Spoza tego grona byli: ks. Jan Skiparowicz 
komendarz szawkiański (DirSam 1820) i benedyktyni: Maurus Domaszewicz 
OSB (DirOSB 1846), Konstanty Maliszewski OSB (DirOSB 1851) i Justyn 
Rymgajło OSB (DirOSB 1854). Rubrycela diecezji żmudzkiej z 1834 roku 
zawiera znak własności klasztoru dominikanów w Kalwarii, a benedyktyńska 
z 1850 roku exlibris: Pro choro in refectorio Horodiscensi.

Zapiski posiadają także walor źródłoznawczy – to druga kategoria. Jak wspo-
mniano wyżej, nie zgromadzono jeszcze informacji o całości zbiorów rubrycel 
w polskiej historiografii, a tym bardziej o sposobie ich wydawania. W kilku 
egzemplarzach rubrycel z VUB zawarto informacje dotyczące dystrybucji i cen 
rubrycel. Z lakonicznego zapisu: [1829 r.] d[nia] 10 [Februarii] za rubrycellę 
rubli dziesięć (n[umer]o 10) zapłaciłem ks. regenssowi (DirSam 1829), można 
domyślać się, że właścicielem książeczki był wikariusz lub altarzysta, a rozpro-
wadzającym je księdzem był proboszcz. Z kolei cena 10 rubli była raczej spora – 
mogła stanowić nawet czwartą część pieniędzy przeznaczanych przez proboszcza 
dla wikariuszów (w 1830 r. w parafii Szkudy przeznaczano na wikariuszów 40 
rubli (LVIA 669-2-708)). Nie wiadomo więc, czy była to książka należąca tylko 
do jednego czy może do kilku księży. Z kolei istotne informacje o nakładzie 
zawarto w rubrycelach dominikańskich – nie odnotowywano przecież liczby 
drukowanych egzemplarzy. Nieznany z imienia dominikanin, prawdopodobnie 
mający moc decyzyjną, odnotował w 1853 roku, iż Rubrycel powinno się wy-
drukować 435, a katalogów 360 (DirOP 1853 (3); por. Chomentowska 2016b). 
Chociaż jedna była wersja przeznaczona do druku, to różne były oprawy – od 
nich też zależała cena. W 1862 roku spisano, jak rozkładały się te proporcje:

Na rok 1863 rubrycel drukowano 330 ex[emplarium], katalogów 260. 
Oprawna w safian ex. 7; w płótno ang[i]el[skie] ex. 40; w papier safian [owy] 
czer[wony] ex. 40; w papier piękny ex. 50; w tekturkę ex. 20; w papier ex. 
90. Wszystkie z przekładkami i katalogami, i kilka katalogów osobno. Za-
krystyjnych ex. 80 (DirOP 1862).
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Trzecia kategoria obejmuje marginalia związane z pełnieniem czynności 
kapłańskich, stypendiami mszalnymi i podkreśleniem wypełnienia tego obo-
wiązku (Najlepszy przykład dokładnego liczenia: DirOP 1855). W 1862 roku 
odnotowano: Die 10 Januarii suscepi ad persolvendum 26 Missas pro a[nim]
a Antonii Romer. Videantur adnotatione in Directorio praecidentis anni (DirOP 
1862; Podobne: DirOSB 1847). Kapłani zobowiązani byli rocznie odprawiać 
trzy msze za zmarłych księży, zaś klerycy odmówić trzy oficja (Sacerdotes 
Defuncti [...] pro quibus singuli a quolibet Sacerdote 3. Missae a clericis 3. 
officia absolvi debent (DirSam 1825)). Aby wiedzieć, za kogo się modlić, na 
końcu rubrycel dodawano specjalny katalog księży zmarłych w poprzednim 
roku albo kilku ostatnich latach (nekrologium) – osoby te, po odprawieniu za 
nich mszy, były z elechusa wykreślane piórem lub oznaczane znakiem „+” lub 
„x” (Prašmantaitė 2000; Chomentowska 2016b; DirOP 1813; 1817; 1820; 1825; 
1828; 1831; 1832; 1835; 1836; 1838 (2); 1840; 1842; 1845; 1846 (dopisek: Za 
tych wszystkich msze śś. odprawiłem); 1847; 1850; 1851; 1852; 1853 (3); 1854 
(2); 1855; 1856; 1860; 1861; 1863. Niekiedy duchowni zaznaczali, za kogo 
się modlili spoza osób przepisanych w elenchusie: DirOP 1809, 1835, 1836, 
1838 (2), 1845, 1847, 1851, 1852, 1854 (2), 1855; 1861). Czasem właściciele 
dopisywali daty dzienne przy nazwiskach, co mogło oznaczać dzień śmierci 
lub odprawienia mszy (Np. DirOP 1848, 1850). Zdarzały się jednak przypadki, 
że drukowany spis nie został dołączony przez błąd wydawcy lub po prostu nie 
był przewidywany przy druku. Pomocne dla badacza mogą być wówczas sa-
modzielnie wykonane przez księży spisy zmarłych, tym bardziej że zawierały 
także nazwiska inne, spoza grupy osób wymienianych w elenchusach, a przez to 
mogą poszerzać materiał źródłowy do badań biograficznych (zob. przykłady sa-
modzielnie wykonanego przez właściciela rubryceli spisu lub jego dopełnienia: 
DirObs 1818; 1866; 1881; DirOP 1803; 1853 (3); 1862; 1863). Inne przykłady 
to uzupełnienia elenchusów księży pracujących na poszczególnych placów-
kach poprzez wykreślenia nazwisk zmarłych lub tych, którzy zmienili miejsce 
posługi, czasem śledzono też drogę ich kariery (Np. DirOSB DV 1810; DirOP 
1863; DirSam 1834, 1840). Właściciel jednej z rubrycel na pustych stronach 
wynotowywał z kalendarza rubryki brewiarzowe, aby szybciej mógł je odnaleźć 
po otwarciu książeczki (DirSam 1820), z kolei ks. Jan Skiparowicz notował na 
nich dni urodzin rodziny carskiej (DirSam 1823). Wszystkie wymienione wyżej 
informacje mogą być przydatne do badania życia codziennego duchowieństwa, 
stanowiąc dopełnienie znajdujących się w archiwach oficjalnych dokumentów.

Czwarta kategoria związana jest z działalnością gospodarczą prowadzoną 
przez duchownych. Prowadzono dokładne notatki związane z pożyczkami pie-
niędzy, terminami zwrotów, a także odnotowywano ceny konkretnych produk-
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tów, co może być pomocne przy badaniu historii cen w konkretnych regionach. 
Ilość notatek o tej tematyce skłania do refleksji, ile naprawdę zajmowała czasu 
działalność gospodarcza w życiu duchowieństwa – A. Prašmantaitė sugeruje, 
iż była to jego najważniejsza część (Prašmantaitė 2000). Faktycznie, czytel-
nik marginaliów może się dowiedzieć, że na przykład właściciel rubryceli 23 
kwietnia 1823 roku pożyczył plebanowi cztery butelki szampańskie i dwie 
porterowe (DirSam 1823), a 8 maja sprzedał mu konia za 16 talarów bitych: 
1823 r. m[iesią]ca maja 8 dnia przedałem konia za talarów bittych 16 WJXiędzu 
[Antoniemu] Łottakowi plebanowi swojemu. Przyiołem [!] tylko talarów bitych 
6, restat 10 (DirSam 1823). Informacje o pożyczkach mogą też pozwolić na 
odtworzenie, kto w danym roku pełnił funkcję w kościele, np. 24 stycznia [1846 
r.] organistemu [!] Janowi Jaupcie pożyczyłem bóty [!] mało używane (DirOP 
1846 – własność o. Malinowskiego OP, proboszcza w Kozakiszkach, zob. też 
na 1848). Przykładem starannych notatek dotyczących kosztów świadczenia 
usług jest fragment cennika z 1829 roku:

Za poprawienie okularów r[ubli] 5
Za oprawienie okularów r[ubli] 26
Za zreperowa[nie] lurnetek [!] r[ubli] 15
 Za odnowienie złotej gałki do laski cynozłoco[n]ey rub[li] 75... (DirSam 
1829).

Niestety nie wszystkie podawane w marginaliach informacje mogą zostać 
w pełni odczytane przez badaczy. Jak zwykle bywa w brudnopisach – wpisane 
informacje raczej pozbawione są kontekstu. Przykładowo w zapisce z 1820 roku 
(Na poduszki dał zł pol[skich] 28 gr 20) nie podano kto, na jakie poduszki ani 
ile ich było (DirSam 1820). Z kolei w innej rubryceli wzmiankuje się, że 25 II 
1829 roku Stefanowa, żona piwowara, wzięła od księdza 1 rubla (DirSam 1829).

W rubrycelach nie stroniono od notowania menu, przepisów kulinarnych albo 
wszelkiego rodzaju preparatów służących do zwalczania chorób wśród ludzi 
i zwierząt, co było typowe dla silva rerum (DirOP 1840). W jednej z rubrycel 
znalazła się też informacja, ile lat żyją poszczególne zwierzęta lub ile produkuje 
łoju rój pszczół (DirOP 1838 (2)). Dzięki notatkom zawartym w rubryceli ks. 
Skiparowicza wiemy, że komendarz szawkiański miał dobre kontakty z kraw-
cem Efraimem, bowiem często pożyczał mu pieniądze i nici (DirSam 1823), 
a proboszcz Kozakiszek o. Malinowski często wspomagał ubogich (DirOP 
1846). Można się także nieco dowiedzieć na temat wysokości pomocy udzielanej 
studentom za granicą: [1829 r.] Febr[uarii] 12 dnia. Do Dorpatu dla akademi-
ków Kazimierza i Albina rubli assygnacyjnych 200 posłano. Item 1 marca do 
Dorpatu [...] rubli assy[gnacyjnych] 500 posłano (DirSam 1829).
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Zapiski takie stanowią cenny materiał raczej tylko dla badań biograficznych 
oraz z zakresu historii lokalnej, podobnie jak wyszczególnienie, które przedmio-
ty oddawano do prania w zakonach (DirOP 1814). Nieco szersze zastosowanie 
mogą mieć notatki opisujące funkcjonowanie urzędów, na przykład poczty (Di-
rObs 1835; zob. podobny opis traktu z Poporci do Poławenia (DirOP 1836) lub 
ceny wysyłki listów, prawdopodobnie z Kalwarii Żmudzkiej (DirSam 1834)). 
Podobnych notatek jest w tego typu źródłach mnóstwo.

Do ostatniej kategorii należą wszelkie notatki, które odzwierciedlają kultu-
ralne i intelektualne aspiracje właścicieli rubrycel. Są to wiadomości o czasach 
wcześniejszych (DirSam 1840), cytaty lub historie z Pisma Świętego (DirObs 
1852; DirOP 1838 (2), 1855), fragmenty żywotów świętych (DirObs 1862), 
wspomniane już wyjątki z gazet, obliczenia z zakresu podstawowej lub wyż-
szej matematyki (DirOP 1814, 1836), obserwacje pogody czy astronomiczne 
(Prašmantaitė 2000; DirOP 1838 (2); np. Miesiąc październik i listopad [1862 
r.] był suchy i mroźny. Mrozy dochodziły do 20 i więcej stopni (DirOP 1862)). 
Interesujące są także notatki dotyczące książek, np.: R[ok]u 1829 Januarii dwa 
tomy [...] Tacyta Korneliusza przyjąłem do przeczytania i zwrócić powinienem 
JWX Szemiott[owi] (DirSam 1829) lub o. Malinowskiego: 27 listopada w Wilnie 
zapłaciłem [...] za dwie książki, to jest gramatykę rosyjską 4 złote, drugą książkę 
pod tytułem „Krótkie mowy” złotych 16 groszy 20 (DirOP 1846). W 1850 roku 
zakupił wśród innych książek również słowniki polsko-rosyjskie trzy- i dwu-
tomowy (DirOP 1850; Rzeczy wzięte z biblioteki: DirOP 1855; Inne: DirOP 
1856; 1862; 1863). Niekiedy właściciele rysowali w rubrycelach, na przykład 
w rubryceli obserwantów z 1824 roku znajduje się szkic noża, a z 1827 – pnia 
drzewa (DirObs 1824; 1827; Por. Krucki 2015).

Czasami strony elenchusów służyły jako miejsce, gdzie można było zanoto-
wać złotą myśl, np. Zaszczytem [jest] być znienawidzonym [przez] niegodziwych 
(DirObs 1826), lub powiedzenie z czasów oświecenia: Pan drze chłopa jako 
skopa | Diabeł pana jak barana (DirObs 1829; Trotz 1811; Inne złote myśli: 
DirObs 1829, 1846; DirOP 1855)). Można też było dokonywać prób poetyc-
kich. Zapiski tej kategorii dopełniają obrazu duchownych, naświetlając nieco 
ich sposób spędzania czasu wolnego, tok myślenia czy ambicje. W 1819 roku 
bernardyński właściciel elenchusa zanotował krótką rymowankę, która dobrze 
oddaje ówczesny stosunek duchowieństwa do masonerii.

Wy myślicie, głupie Massony
Znieść religią i trony.
Ja mam jakieś wieszcze duchy
Że was obrócą w pastuchy.
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Zebrali się masoni w kupę
Całujcie mnie w ... (DirObs 1819).

Podobny charakter mają zapiski stanowiące próby kronikarskie, co jest już 
samo w sobie kopalnią wiedzy na różnorodne tematy (DirOP 1820). Za przy-
kład, choć nieoczywisty, niech posłuży o. Antoni Mieczkowski, który rubrycelę 
z 1845 roku wykorzystywał przez niemal 20 lat do notowania swoich dolegli-
wości i podejmowanych czynności medycznych (szczególnie puszczania krwi 
i przystawiania pijawek) (DirOP 1845).

Resumując, rubrycele kościelne, drukowane zarówno na potrzeby poszcze-
gólnych diecezji, jak i konkretnych prowincji zakonnych, zawierały mnóstwo 
istotnych informacji służących do odtwarzania składu osobowego konkretnych 
jednostek i instytucji kościelnych. Dane w nich zawarte są podstawą przy sporzą-
dzaniu wszelkich biogramów księży czy zakonników, ale także mogą służyć jako 
źródło wiedzy przy badaniu okręgów parafialnych, zwłaszcza w okresie zmian 
granic. Oprócz niewątpliwej wartości historycznej druku zawarte na marginesach 
wielojęzyczne i wielotematyczne notatki mogą być wykorzystane do różnora-
kich badań: biografistyki, historii cen, historii klimatu, geografii historycznej, 
bibliologii i wielu innych. Trudno jednak te informacje w sposób jednolity ska-
talogować. Można posłużyć się nimi przy podejmowaniu konkretnych tematów, 
gdyż autorzy źródeł notowali przemyślenia w sposób bardzo luźny, tak samo, jak 
robiła to szlachta w sylwach. Niemożliwe jest ujęcie badanego materiału w jed-
nolitą całość, bowiem osoba posiadająca swój egzemplarz rubryceli zapisywała 
wyłącznie to, co chciała, i w formie, w jakiej chciała. To nieuporządkowanie 
notatek z różnych dziedzin życia jest właśnie charakterystyczne dla znanych 
już z epoki szlacheckiej silva rerum. Jako takie zasługują na docenienie wśród 
badaczy i szerszą, interdyscyplinarną pracę analityczną, w której badaniu zostaną 
poddane marginalia zawarte w rubrycelach różnych proweniencji.
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abstract

tHe rubricellae and diocesan and reliGious diaGrams - 
cHurcH silva rerum

The rubricella is the name of liturgical calendars in the form of a small booklet. They 
also contained appendices, such as specific prayers or schematisms, which specified the 
clergy working in individual institutions of a given diocese or religious province. They have 
been printed in Poland since the 18th century until today. Often, blank pages were provided 
between the pages of the headings for priests to take notes. They noted there (and on the 
margins) not only matters related to the performance of their duties, but also a number of 
various information from various areas of life. Although the rubrics themselves are a well-
known source, they are rarely used for notes.

The aim of the paper is to present this well-known source as the church silva rerum on 
the example of a rich collection of rubrics from the Vilnius University Library. The litera-
ture on the subject will be discussed, the most interesting annotations will be presented and 
examples of use in historical works will be given.

słowa kluczowe: rubrycela, elenchus, schematyzm, marginalia, Kresy

keywords: rubricellae, elenchi, dioecesan scheme, marginal notes, Eastern Borderlands
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dziennik dr zyGmunta klukowskieGo – 
stan badań

wstęp

Pojęcie Zamojszczyzny w okresie okupacji hitlerowskiej większości osób 
kojarzy się z akcjami wysiedleńczymi i dziećmi, które w tragiczny sposób zo-
stały odebrane rodzinom. Jednak w przypadku postaci znanych na tym terenie, 
obok nazwisk porucznika Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” oraz porucznika 
Hieronima Miąca ps. „Korsarz” pojawia się nazwisko Zygmunta Klukowskiego. 
Wśród humanistów znany jest jako kolekcjoner woluminów i ekslibrisów oraz 
bibliofil, jednak dla historyków zajmujących się terenem Zamojszczyzny jest 
historykiem-amatorem, który udokumentował codzienność zwykłego społeczeń-
stwa małego miasteczka w czasie okupacji hitlerowskiej. Dziennik z lat okupacji 
1939-1944 oprócz roli źródła dla historyka posłużył jako dowód podczas jednego 
z procesów norymberskich, a sam Klukowski został powołany na świadka.

cel

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie tematyki dzienników z wyja-
śnieniem niektórych wątków oraz przyczyn, dla których są tak bardzo ważnym 
źródłem dotyczącym historii Zamojszczyzny, a także przybliżenie sylwetki 
autora uważanego za postać niejednoznaczną. Zamiarem autorki jest omówie-
nie dziejów publikacji Dziennika Klukowskiego oraz kontrowersji związanych 
z domniemaną cenzurą i konfliktem między redaktorami poszczególnych wy-
dań. Dodatkowo zostaną objaśnione niektóre tematy poruszone w dzienniku 
i dotychczasowy sposób ich wykorzystania. Jak dotąd nie powstała żadna praca 
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na temat Zamojszczyzny w czasie drugiej wojny światowej, która opierałaby 
się na dzienniku, dlatego artykuł ma również na celu ukazanie możliwości 
związanych ze źródłem poruszającym wątki dotąd nieopisane w literaturze 
dotyczącej tych terenów.

kronikarz ze szczebrzeszyna – zygmunt klukowski i jego dziennik

Zygmunt Klukowski, urodzony w 1885 roku w Odessie jako syn Jordana 
i Felicji, pochodził z kresowej rodziny ziemiańskiej o zakorzenionych tradycjach 
polskich. W 1896 roku Klukowscy przenieśli się do Moskwy, gdzie działali 
na rzecz Polonii rosyjskiej, m.in. organizując spotkania w swoim mieszkaniu 
oraz prowadząc fundację Polskiej Biblioteki w Moskwie, co poskutkowało 
dołączeniem Zygmunta do tajnej organizacji uczniowskiej.

Działalność patriotyczna Klukowskiego rozwinęła się podczas studiów me-
dycznych na Uniwersytecie Moskiewskim, gdzie w 1905 roku na fali strajków 
w carskiej Rosji brał udział w protestach studentów. Zamknięcie wydziału 
medycznego na Uniwersytecie Moskiewskim spowodowało przeniesienie się 
Klukowskiego na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas 
studiów, które zakończył w 1911 roku jako doktor nauk medycznych, należał 
do organizacji Spójnia zrzeszającej młodzież w ramach Związku Stowarzyszeń 
Polskiej Młodzieży Postępowej. Do wybuchu I wojny światowej mieszkał 
w Żołudku, miejscowości leżącej wówczas na terenie guberni wileńskiej, gdzie 
rozpoczął pracę zawodową.

W czasie wojny został powołany do armii carskiej, w której służył jako starszy 
ordynator szpitala polowego w Prusach Wschodnich. Po wojnie powrócił do 
Polski, osiedlając się początkowo w Warszawie, później w Krasnymstawie. W 
1919 roku Klukowski objął stanowisko dyrektora szpitala w Szczebrzeszynie, 
które piastował do 1946 roku. W czasie wojny polsko-bolszewickiej został 
komendantem Szpitala Epidemiologicznego, a w późniejszym okresie peł-
nił funkcję nauczyciela higieny szkolnej oraz lekarza pracowników cukrowni 
w Klemensowie.

Słabość Klukowskiego do historii spowodowała, że związał się z Instytutem 
Historii Medycyny oraz opublikował prace na temat lekarzy w czasie powstania 
styczniowego. Jego działalność obejmowała również popularyzowanie wśród 
młodzieży zamiłowania do książek poprzez organizację wystaw publikacji czy 
założenie Koła Miłośników Książek w 1923 roku w Zamościu. Jego uczestnicy 
brali udział w zjazdach bibliofilskich oraz wydawali czasopismo Teka Zamojska. 
Klukowski, jako pasjonat, zgromadził ponad dziesięć tysięcy woluminów na te-
mat historii, dziejów medycyny oraz druków Akademii Zamojskiej i czasopism. 
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Podjął również działania w celu utworzenia muzeum regionalnego w Zamościu, 
które zostało ulokowane w budynkach dawnego kościoła franciszkanów, a w jego 
zbiorach znalazły się kolekcje ceramiki ludowej przekazane przez Klukowskiego.

Pod koniec sierpnia 1939 roku Klukowski został powołany jako kierownik 
pracowni radiologicznej z ramienia Wojska Polskiego do tworzonego szpitala 
w Głusku, skąd został skierowany do Wilczopola, a następnie do Włodzimierza, 
skąd w połowie 1939 roku powrócił do Szczebrzeszyna.

Klukowski kontynuował służbę wobec ojczyzny, wstępując w początko-
wym okresie okupacji niemieckiej do Związku Walki Zbrojnej, później pełniąc 
funkcję kierownika Biura Informacji i Propagandy w Zamojskim Inspektoracie 
Armii Krajowej, a także udzielając usług lekarskich działającym na Zamojsz-
czyźnie partyzantom. Jako osoba pozostająca w kręgach inteligencji w 1940 
roku został aresztowany i umieszczony w więzieniu w Rotundzie Zamojskiej, 
skąd po kilku dniach go wypuszczono. Klukowski w czasie wojny kontynuował 
kolekcjonowanie czasopism, a oprócz tego zbierał dokumenty, relacje i świa-
dectwa świadków tego czasu.

Po zakończeniu II wojny światowej Klukowski rozwinął działalność nauko-
wą, publikując Wydawnictwo materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach 
wojny składające się z czterech tomów relacji świadków i dokumentów pocho-
dzących z czasów okupacji. Był uczestnikiem śledztwa przeprowadzanego przez 
Główną Komisję Badań Zbrodni Hitlerowskich, a także był przesłuchiwany 
jako świadek podczas ósmego procesu norymberskiego w 1947 roku. Trzy 
lata później Klukowski został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu 
za wojenną działalność w Zrzeszeniu Wolności i Niezawisłości oraz wspiera-
nie opozycji, natomiast w 1952 roku otrzymał wyrok dziesięciu lat więzienia 
w związku z antykomunistyczną działalnością jego syna, Tadeusza. W 1956 
roku zwolniono go z więzienia z powodu złego stanu zdrowia, zmarł w Szcze-
brzeszynie w listopadzie 1959 roku.

Klukowski został odznaczony wieloma nagrodami, m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi, Srebrnym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury 
czy Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zapisując się na kartach 
historii jako ceniony bibliofil, kolekcjoner woluminów i historyk-regionalista, 
będący postacią, która w równej mierze zainteresować by mogła historyka 
co socjologa. Socjologa dlatego, że w toczącej się dyskusji o roli inteligencji 
w małych ośrodkach jest on widomym symbolem zwycięstwa woli i sumienia nad 
marazmem prowincji, który „pożera” wciąż jeszcze wiele cennych charakterów 
(Mańkowski 1956).

Dziennik z lat okupacji 1939-1944 Zygmunta Klukowskiego po raz pierwszy 
został wydany w 1958 roku przez Lubelską Spółdzielnię Wydawniczą jako piąty 
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tom Wydawnictwa materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny w łącz-
nym nakładzie piętnastu tysięcy egzemplarzy. Wydanie składało się ze wstępu 
Zygmunta Klukowskiego, redaktora dzienników, przedmowy autora i indeksu 
osób, natomiast treść była opatrzona ilustracjami wykonanymi przez lubelskiego 
artystę Krzysztofa Kurzątkowskiego. Dziennik niemal od razu wywołał sensację 
ze względu na opisywaną w nim rzeczywistość. Brak było w nim propagando-
wych komentarzy w odniesieniu do opisywanych stosunków polsko-ukraińskich 
i polsko-rosyjskich. Dzieło stało się znane na arenie międzynarodowej jako 
źródło opisujące zbrodniczą działalność nazistów wobec ludności żydowskiej 
na ziemiach polskich, co było powodem przyznania Klukowskiemu w 1959 
roku nagrody organu Polityka, argumentowanej tym, że dziennik to wybitny 
przekaz o charakterze źródłowym na temat historii najnowszej.

Drugie wydanie dziennika miało miejsce w 1990 roku pod redakcją Wojcie-
cha Samolińskiego. Nakład dzieła opublikowany przez wydawnictwo Solidar-
ność wynosił trzy tysiące egzemplarzy, a wydanie miało poprawki naniesione 
na podstawie maszynopisu Klukowskiego. Według Samolińskiego, wydanie 
z 1958 roku znacząco odbiegało od oryginału, m.in. przez różnicę w datach 
wkroczenia Armii Czerwonej do Szczebrzeszyna czy zwrotów określających 
partyzantów. Doprowadziło to do sporu między Samolińskim a Mańkowskim, 
który twierdził, że Klukowski nadzorował cały proces edytorski i wydawniczy 
dzienników, a zmiany dotyczyły tylko pisowni i interpunkcji, a także że w 1990 
r. pojawili się nowi „inkwizytorzy” pragnący na skandalach „wyjść na swoje”. 
I oto Wojciech Samoliński, urągając elementarnej uczciwości oraz koniecznej 
erudycji, wydał drukiem [Dziennik z lat okupacji 1939-1944], bez należnego 
szacunku dla oryginału (Mańkowski 2011).

Dziennik z lat okupacji 1939-1944 doczekał się kolejnej publikacji w 2008 
roku jako część dwóch tomów wspomnień Zygmunta Klukowskiego z lat 1918-
1959 wydanych w Ośrodku ,,KARTA”, których redakcją zajęła się Agnieszka 
Knyt. Pierwszy tom obejmował wspomnienia z lat 1918-1939 oraz zapiski 
z dziennika z okresu 1939-1943, natomiast w drugim tomie znalazły się wpisy 
do 1944 roku, dziennik z okresu 1944-1945 oraz wspomnienia z lat 1950-1951 
i 1952-1954. W 2017 roku Ośrodek ,,KARTA” wydał po raz drugi zapiski Klu-
kowskiego w postaci jednotomowej, w której treść jest opatrzona fotografiami ze 
zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Zamojskiego, Muzeum Ziemi 
Biłgorajskiej czy Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim.

Unikatowość dzieła polega na tym, że dziennik nie składa się z osobistych 
zapisków Klukowskiego, ale z opisu wydarzeń, jakie miały miejsce w Szczebrze-
szynie i jego okolicach. Pisząc wspomnienia i dziennik, ich autor zdawał sobie 
sprawę, że w przyszłości będą one cennym źródłem historycznym. Jak sam pisał:
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Znajduję się w końcowej fazie swego życia i czyniąc krótki jego bilans mogę 
przyznać, że jestem trochę dumny z tego, iż nie dałem się całkowicie wciągnąć 
w zabójczą, wyjaławiającą atmosferę prowincjonalnego bytowania. W miarę 
sił i możności prowadziłem twórczą działalność umysłową i schodząc z are-
ny dziejowej mam to przeświadczenie, że nie wszystko w życiu zmarnowałem 
i zwłaszcza w dziedzinie regionalnej kultury Zamojszczyzny, choć przez czas 
jakiś ślad po sobie pozostawiam (Klukowski 1943).

zawartość dziennika klukowskiego i stan badań nad nim

Dziennik z lat okupacji 1939-1944, oprócz opisów zbrodni nazistowskich 
wobec ludności żydowskiej na ziemiach polskich, zawiera również rozmaite 
zapiski na temat sytuacji Polaków na Zamojszczyźnie w czasie okupacji nie-
mieckiej. Może dzięki temu posłużyć jako podstawowe źródło do opracowań 
na temat życia codziennego Polaków na tamtejszych terenach. Przedstawia 
różnorodne ówczesne trudności, poczynając od braku komunikacji z innymi 
miastami, przez problemy z zakupem produktów i wymianą nowych banknotów, 
a kończąc na zachowaniach ludności polskiej wobec aresztowań i wywozu do 
pracy na terenie III Rzeszy oraz akcji przesiedleńczych.

Temat ruchu oporu na Zamojszczyźnie był poruszany głównie w artykułach 
z początku lat osiemdziesiątych, a jedynym pełnym opracowaniem na ten temat 
jest wydana również wówczas książka Jerzego Markiewicza, która ogranicza 
się do okresu pierwszej połowy 1944 roku. Informacje zawarte w zapiskach na 
temat ruchu oporu na terenie Zamojszczyzny z opisami bitew i akcji partyzan-
tów natomiast pozwalają na odtworzenie działań żołnierzy partyzanckich na 
tamtych terenach od momentu zakończenia kampanii wrześniowej, a także ich 
próby zmierzenia się z trudną sytuacją poprzez organizacje różnych uroczystości 
i świąt. Dziennik pozwala na dokładną analizę akcji sabotażowych ruchu oporu 
będących działaniami podejmowanymi w ramach powstania zamojskiego na 
przełomie 1942 i 1943 roku, którego przyczyną były akcje wysiedleńcze prze-
prowadzane w ramach realizacji Generalnego Planu Wschodniego.

Inaczej wygląda stan literatury na temat przymusowych przesiedleń na Za-
mojszczyźnie, o których powstały liczne publikacje jedynie wzmiankujące 
o zapiskach Klukowskiego, choć często wspierane jest to innymi tomami z Wy-
dawnictwa materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny. Publikacje 
dotyczące wysiedleń można podzielić na dwie grupy: pierwsza opisuje losy 
Dzieci Zamojszczyzny, o których w głównej mierze pisze dr Beata Kozaczyńska, 
druga opisuje akcje wysiedleńcze, choć takowych pozycji jest o wiele mniej. Nie 
powstała natomiast żadna publikacja bazująca na dzienniku jako źródle ukazu-
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jącym dramat ludności polskiej w czasie przesiedleń z terenów włączonych do 
III Rzeszy czy późniejszych akcji wysiedleńczych na terenie Zamojszczyzny. 
Zapiski stwarzają taką możliwość, ponieważ zawierają relacje przesiedleńców 
z Kutna, Włocławka czy Łodzi oraz opisują, jak wyglądało wysiedlanie wiosek 
w powiecie zamojskim, hrubieszowskim czy biłgorajskim. Ponadto odnajdziemy 
w nich wzmianki o sposobach Polaków na uniknięcie przymusowego wyjaz-
du. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku literatury dotyczącej losu 
wysiedleńców w obozach przesiedleńczych i koncentracyjnych. Współcześnie 
brakuje pełnych publikacji na temat obozu przesiedleńczego w Zwierzyńcu, 
Zamościu i Biłgoraju. Jedyne materiały opisujące to zagadnienie to wydane 
drukiem wspomnienia ludzi, którzy przeszli przez wymienione obozy. Wyjątek 
stanowi publikacja Heleny Kubicy Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysie-
dlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943 wydana w 2004 roku i opisująca 
los Polaków przywiezionych do obozu w trzech transportach z Zamojszczyzny 
(Kubica 2004).

Zamojszczyzna jako teren osiedleńczy dla Niemców była dość specyficzna, 
na co składa się kilka czynników. Teren ten miał być zasiedlony nie przez ro-
dowitych Niemców, a przez osoby pochodzące z Besarabii, Ukrainy czy Bośni. 
Ważnym czynnikiem, który spowodował wybór Zamojszczyzny jako miejsca 
realizacji Generalnego Planu Wschodniego, była próba germanizacji osób, któ-
rych przodkowie byli kolonistami niemieckimi sprowadzonymi w XVIII wieku 
do Ordynacji Zamojskiej. Według planów niemieckich: akcja ,,poszukiwania 
krwi” będzie rozszerzona na całą Generalną Gubernię, a przy niemieckich 
koloniach w okolicach Zamościa zostanie utworzony wielki teren osiedleńczy 
(Himmler 1941). Polacy, aby zapobiec wysiedleniom, uciekali do lasów, gdzie 
organizowały się oddziały partyzanckie i bandyckie, aby w późniejszym okresie 
wrócić do swoich gospodarstw. Ciekawym sposobem na zapobiegnięcie wysie-
dleniom były konwersje na prawosławie. Zjawisko takie wystąpiło w powiecie 
biłgorajskim i dotyczyło dużej części Polaków. Powodem takiego działania 
okazała się pogłaska jakoby osoby o wyznaniu prawosławnym były bezpieczne 
przed wysiedleniem i wywozem do pracy na teren III Rzeszy. Było to tylko 
połowicznie prawdą, ponieważ prawosławni byli zmuszani do wyjazdów na 
ziemie objęte okupacją sowiecką.

Dziennik Klukowskiego opisuje, jak wyglądał początek wojny na terenie 
Zamojszczyzny z perspektywy cywila, co jest przydatne ze względu na zmien-
ną sytuację we wrześniu i październiku 1939 roku na tych ziemiach. Trzeba 
przypomnieć, że na Zamojszczyźnie w ciągu wojny trwały dwie okupacje: 
niemiecka i radziecka. 25 września 1939 roku oddziały niemieckie wycofa-
ły się z terenów Zamojszczyzny, które na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow 
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miały znaleźć się pod władzą Związku Sowieckiego. Władza Sowietów na 
tych terenach została ograniczona na mocy traktatu o granicach i przyjaźni III 
Rzeszy-ZSRR z 28 września, według którego całe województwo lubelskie zo-
stało włączone do niemieckiej strefy okupacyjnej, a jej całkowity koniec miał 
miejsce 7 października, kiedy wojska sowieckie wycofały się z Zamojszczyzny. 
Literatura na temat sytuacji na tych terenach w pierwszych miesiącach wojny 
jest ograniczona, a jedyne prace odnoszące się do tego okresu opisują działania 
wojsk. Najczęściej są to opracowania i artykuły przedstawiające walki Armii 
,,Lublin” generała Tadeusza Piskora oraz Armii ,,Kraków”, której dowódcą 
był generał Antoni Szyling, a jednym z nich jest praca Militarne znaczenie Za-
mojszczyzny i działania wojenne 1939 roku Antoniego Sikorskiego, znajdująca 
się w opracowaniu zbiorowym Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze 
polskiej (Sikorski 1969).

Kolejny temat, który w żaden sposób nie był poruszany odnośnie do Zamojsz-
czyzny, dotyczy okupacyjnej codzienności Polaków oraz stosunków ludności 
polskiej z Żydami i Ukraińcami. Klukowski w swoim dzienniku zapisywał 
dokładnie każde starcie między partyzantami a ukraińskimi nacjonalistami, 
o którym wiedział. Zapiski dotyczyły też przeprowadzanej przez nazistów 
w pierwszych trzech miesiącach 1943 roku Ukraineraktion, która polegała na 
przesiedleniu ludności ukraińskiej z powiatu zamojskiego i biłgorajskiego do 
powiatu hrubieszowskiego w celu utworzenia ,,pasma bezpieczeństwa” dla nie-
mieckich osiedleńców w razie wkroczenia wojsk sowieckich na teren General-
nego Gubernatorstwa. Około siedem tysięcy Ukraińców zostało umieszczonych 
w gospodarstwach, z których wcześniej zostali wysiedleni Polacy. W kwestii 
stosunków polsko-żydowskich Klukowski zapisuje w dzienniku wszelkiego 
rodzaju rozporządzenia, które dotyczyły danego miasteczka bądź wsi oraz 
działania nazistów wobec ludności żydowskiej. Nierzadko zwraca uwagę na to, 
kto uczestniczy w aresztowaniu i mordowaniu Żydów w danych miasteczkach, 
wskazując przy okazji Polaków, którzy w różny sposób pomagali okupanto-
wi w akcjach pacyfikacyjnych. Klukowski w miarę możliwości i znajomości 
osób zapisywał w dzienniku nazwiska tych, których sąd podziemny skazał za 
zdradę. Jest to o tyle unikatowe, że żaden patriotyzm lokalny nie nakazywał 
mu w tamtych czasach przymykania oczu na negatywne postawy niektórych 
osób, a nawet całych środowisk. Dotyczyło to np. zjawiska kolaboracji, współ-
działania z okupantem, zwykłego bandytyzmu, stosunku do tragedii Żydów. 
Klukowski roztoczył swoistą panoramę – obraz egzystencji małego miasta i jego 
mieszkańców w czasie dotkliwej próby dziejowej. Stworzył porażający opis co-
dziennego życia ze szczególnym uwzględnieniem popełnianych zbrodni, losów 
poszczególnych osób lub ich rodzin, „działań z dnia na dzień”, okupacyjnego 
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aparatu, patriotycznego porywu Polaków, ich heroizmu oraz ofiarności „aż do 
śmierci włącznie” (Mańkowski 2011). Prace dotyczące tego tematu ograniczają 
się głównie do zestawienia nazw wsi, które zostały spacyfikowane w czasie 
wojny, z podaniem liczby ofiar. Takie zestawienie stworzył Józef Fajkowski 
z Janem Religą (Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945) (Fajkowski, 
Religa 1981) oraz Czesław Madajczyk (Hitlerowski terror na wsi polskiej 1939-
1945: Zestawienie większych akcji represyjnych) (Madajczyk 1965). Obydwa 
zestawienia jednak nie ograniczają się do zbrodni nazistowskich na ludności 
żydowskiej, ale również przedstawiają miejscowości, które zostały spacyfiko-
wane w ramach Aktion Zamość i Operacji Wehrwolf oraz w ramach represji 
za akcje sabotażowe i dywersyjne oddziałów ruchu oporu na Zamojszczyźnie.

Podsumowanie

Dziennik z lat okupacji 1939-1944 Zygmunta Klukowskiego przedstawia 
wojenną codzienność w sposób niezwykły ze względu na prosty przekaz wy-
darzeń, które miały wpływ nie tylko na życie mieszkańców Zamojszczyzny, 
ale równie ze względu na zachowany przez Klukowskiego obiektywizm przy 
opisywaniu sytuacji, które często były uważane za akty patriotyzmu lub oce-
niane z innej perspektywy jako przejaw bandytyzmu. Sylwetka Zygmunta 
Klukowskiego nie może być wartościowana w sposób jednoznaczny i tak samo 
jest z jego dziennikiem, który określany jest jako diariusz opisujący nie oso-
biste przeżycia autora, tylko otaczającą go rzeczywistość. Źródło to porusza 
wiele tematów, które w dzisiejszych czasach często są pomijane ze względu 
na drażliwe kwestie, jednak nie powinno to eliminować tego dzieła spośród 
podstawowych źródeł, szczególnie że Dziennik stanowi trudny do przecenienia 
dokument. Autor z dnia na dzień (choć oczywiście z różnych przyczyn pojawiały 
się przerwy w notowaniu) bardzo dokładnie opisywał wydarzenia, które widział 
lub o których słyszał, ich okoliczności, notował nazwiska, a nawet ex post dalsze 
losy osób (Mańkowski 2011).

Do tej pory Klukowski był głównie ceniony za działalność bibliofilską i ko-
lekcjonerką, jednak patrząc na wydarzenia, które odcisnęły piętno na dziejach 
Europy i w których on osobiście uczestniczył, a także na jego dzieła, które 
powstały na podstawie osobiście przeprowadzanych ankiet i rozmów z miesz-
kańcami Zamojszczyzny, należy uznać, że Klukowski, pomimo braku wykształ-
cenia humanistycznego, był niewątpliwie ważną postacią dla utrwalania historii 
Zamojszczyzny, natomiast jego publikacje zaliczają się do najważniejszych 
źródeł dotyczących tych terenów, zachowując uniwersalny charakter.
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abstract

zyGmunt klukowski’s Journal – tHe state oF researcH

The article concerns the state of research on Diary from the years of occupation 1939-
1944, that is considered as one of the most important source describing Zamojszczyzna 
during World War II. Its author is Zygmunt Klukowski who was a doctor, amateur historian, 
regionalist and collector. Details about the author are presented in his work, as well history 
of origins and release of the journal, including the controversion about the author and first 
two editions.

The article aims to show the value of the diary as a source concerning everyday life, 
forced resettlement, activities of the resistance and german repression of the citizens in 
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Zamojszczyzna between 1939-1945, also to present the state of research about the diary 
with particular reference to scientific work which was created based on submitted source.
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nia
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obozowy dom Publiczny w kl auscHwitz-
-birkenau

Kobieta jest organizmem ultradoskonałym. Potrafi się regenerować po ekstre-
malnie ciężkich doświadczeniach. Przetrwa wszystko. (Nosowska 2018) – słowa 
Katarzyny Nosowskiej idealnie obrazują sytuację kobiet w czasie trwania II 
wojny światowej. Wojny, która jako pierwsza w sposób brutalny uderzyła w cy-
wili. W artykule chciałabym poruszyć problem seksualnej pracy przymusowej 
kobiet podczas II wojny światowej, jako przykład podając wykorzystanie Polek 
w roli prostytutek w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Seksualną brutalność nazistów zdefiniowała Patricia Szobar, wyróżniając 
dwie jej kategorie: pierwsza to formy przemocy seksualnej stosowanej w imię 
ideologii eksterminacyjnej, tzn. gwałty niemieckich żołnierzy na kobietach, 
przymusowa prostytucja w obozach koncentracyjnych, brutalne traktowanie 
robotników przymusowych skazanych za nielegalne kontakty seksualne oraz 
poniżanie więźniów obozów, w szczególności Żydów. Druga forma była ściśle 
związana z pojęciem czystości rasy – do tej kategorii zaliczamy przymusowe 
sterylizacje, ośrodki Lebensborn, prześladowanie mniejszości seksualnych 
(Szobar 2006).

Jednym z najtrudniejszych tematów wojennej przemocy seksualnej są obo-
zowe domy publiczne – miejsca, o które toczyły się spory praktycznie od mo-
mentu ich utworzenia. Sami więźniowie nie byli zgodni w kwestii postrzegania 
tego miejsca. Część uważała, że kobiety tam zatrudnione były takimi samymi 
ofiarami jak inni w obozie, reszta natomiast traktowała je jako kolaborantki 
bądź zakładała z góry, że były to przedwojenne prostytutki, które po prostu 
dalej pracują w zawodzie. Z zachowanych relacji wiadomo jednak, że nie każda 
pracownica Puffu – tak nazywany był w obozie dom publiczny – trudniła się 
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nierządem wcześniej, wiele kobiet decydowało się na ten krok w zamian za 
wizję lepszego jedzenia, pracy pod dachem oraz obietnicy opuszczenia obozu 
po sześciu miesiącach (Ostrowska 2018).

Obozowe domy publiczne powstały z inicjatywy Heinricha Himmlera, który 
w ten sposób chciał zmotywować więźniów do pracy, obniżyć poziom testostero-
nu, jak również zapobiegać homoseksualizmowi. W maju 1943 roku w obozach 
koncentracyjnych wprowadzono pięciostopniowy system premii: dodatkową 
żywność, papierosy, możliwość wymiany listu oraz wizyty w obozowym domu 
publicznym.

Pierwszy Sonderbau – jak oficjalnie nazwany został Puff – założono w roku 
1941 na terenie obozu Mauthausen. W sumie zbudowano ich 10; kolejne Puffy 
powstały w KL Gusen, KL Flossenburg, KL Buchenwald, KL Auschwitz I, KL 
Auschwitz III, KL Dachau, KL Neuengamme, KL Sachsenhausen, KL Mittelbau 
Dora (Ostrowska 2018).

Kobiety do Sonderbau w poszczególnych obozach rekrutowano w FKL Ra-
vensbruck. To właśnie stamtąd przewożone były do obozów. Jedynie Auschwitz 
I oraz Auschwitz III Monowitz wykorzystywało więźniarki z FKL Birkenau. 
Robert Sommer szacuje, że we wszystkich Puffach zatrudnionych było ok. 
190 kobiet, nie wliczając więźniarek, które pracowały w domach publicznych 
utworzonych specjalnie dla strażników ukraińskich, jakie działały w KL Gusen, 
KL Flossenburg, KL Buchenwald i KL Sachsenhausen (Sommer 2010).

Sonderbau w Auschwitz I utworzono w 1943 roku, nie ma jednak zgod-
ności co do dokładnej daty. Według relacji ocalałych miało to miejsce po 
27 września, ale przed 4 października. Mieścił się on w bloku 24a. Jest to 
pierwszy budynek po wejściu do obozu, nieopodal bramy głównej z napisem 
Arbeit macht frei.

Joanna Ostrowska w książce Przemilczane. Seksualna praca przymusowa 
w czasie II wojny światowej podaje, że pierwotne plany zakładały wybudowanie 
nowego baraku stworzonego od początku jako dom uciech. Miał on być tworzo-
ny na wzór Puffu w Buchenwaldzie. Według planu miał się składać z poczekalni, 
łazienki dla mężczyzn oraz 16 pokoi dla kobiet. Nigdzie nie podano informacji, 
dlaczego nie doszło do budowy. W zamian wyremontowano wspomniany już 
budynek 24a. Nie służył on jedynie jako dom publiczny, znajdowała się w nim 
również sala muzyczna, kantyna, sala rzeźbiarzy oraz kancelaria obozu ma-
cierzystego. Na Puff przeznaczono drugie piętro. W anonimowej relacji, którą 
przytacza J. Ostrowska możemy znaleźć opis, jak wyglądały ściany w pokojach, 
w których więźniarki miały przyjmować „klientów”: Wiem jak tam wyglądało, 
ponieważ na jesieni czterdziestego trzeciego roku nasze komando malowało 
tam pokoje. Z rozkazu komendanta obozu żydowski więzień z Holandii, bardzo 
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utalentowany artysta, malował na ścianach nagie kobiety – po prostu to, co 
nazistom kojarzyło się z erotyką (Ostrowska 2018).

W tym samym czasie zaczęto prowadzić „rekrutację” wśród więźniarek. Tak 
jak wspomniano na początku, kobietom obiecywano lekką pracę, komando pod 
dachem, większe porcje jedzenia. Nazywano to werbunkiem dobrowolnym, cho-
ciaż jak wspominają sami więźniowie w obozie nic tak się nie działo. Ostrowska 
przytacza relację więźnia, którego określa jako „J”. Mówi on bardzo dokładnie, 
jak wyglądała wolna wola więźniarek: Wybierali najlepsze, najzdrowsze dziew-
czyny, które otrzymywały ładne ubrania i miały lepszą możliwość przeżycia 
w puffie. Wybiórki wyglądały tak: Wystąpić! Dlaczego została wybrana, tego nie 
wiedział nikt. To był obóz, tam nikt nikogo nie pytał, czy ktoś chce, czy to komuś 
pasuje albo nie. Przychodziła komisja selekcyjna. Te wyglądają dobrze, raz, 
dwa, trzy. Nie było pytań. To było normalne komando pracy, rozkaz to rozkaz. 
Osobiście uważam, że nie było żadnego problemu znaleźć w takich warunkach, 
jakie panowały w obozie, tysiąc chętnych dziewczyn (Paul 1994).

Kobiety często były nieświadome tego, dokąd idą. W momencie, kiedy 
orientowały się, do jakiej pracy zostaną zmuszone, było za późno, aby się 
wycofać, innym razem więźniarki zostawały – całkowicie akceptując swój los. 
W tamtym momencie liczyło się tylko to, że nie muszą wychodzić do pracy 
razem z komandem, mogą zostać pod dachem i będą miały pod dostatkiem 
chleba, bowiem pracownice Puffu były dobrze odżywiane – karmione według 
racji SS-mańskich (tzw. kurwie zupy). Po pewnym czasie przestawało być 
ważne, że ceną płaconą za to wszystko było przyjmowanie ok. 13 mężczyzn 
każdego wieczora. Ella Lingens, jedna z więźniarek, tak opisała werbunek do 
Puffu przeprowadzony w Birkenau: Lagerführer Hössler kazał wystąpić młodym 
dziewczynom, pracującym ciężko pod gołym niebem, bez możliwości umycia się 
i zmiany bielizny, śpiącym w zatłoczonych pomieszczeniach i żyjącym w ciągłej 
obawie przed biciem. Obwieścił im, że która dobrowolnie zgłosi się do domu 
uciech, otrzyma tam własny pokój, czystą odzież, wystarczającą ilość jedzenia, 
papierosy i będzie mogła codziennie się kąpać. Następnie dał do zrozumienia, że 
mieszkanki puffu – o ile się „sprawdzą” – mogą zostać zwolnione. Oczywiście 
zgłaszać się mogły wyłącznie „Aryjki”. Żydzi byli także wykluczeni z prawa 
odwiedzin puffu (Langbein 1994).

Znane są jednak przypadki, kiedy kobiety faktycznie dobrowolnie zgła-
szały się do Sonderbau. Na procesie Rudolfa Hessa Alfred Wóycicki przy-
wołał następujący przykład: Zdarzały się […] wypadki, że kobiety doprowa-
dzone do ostatecznego wyniszczenia, chcąc ratować swoje życie, zgłaszały 
się dobrowolnie. Znanym był w obozie wypadek, gdy 17-letnia dziewczyna 
zgłosiła komendantowi obozu żeńskiego gotowość przyjścia do pracy w domu 
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publicznym. Na pytanie Hoesslera, w którym w tym wypadku obudził się 
człowiek, odpowiedziała owa dziewczyna, że ma 17 lat, że z mężczyznami 
dotąd nigdy nie współżyła, że jednak chce ratować życie, a ponieważ nie 
widzi innego wyjścia, zgłasza się dobrowolnie do domu publicznego w na-
dziei, iż tam będzie miała lepsze warunki i przetrwa w obozie. Dziewczy-
nę tę skierował podobno Hoessler na jakieś inne lepsze komando robocze 
(Ostrowska 2018).

Jeszcze inne wspomnienie werbunku do Puffu znajdziemy u Krystyny Ży-
wulskiej, która wprost mówi, że dziewczyny, które decydowały się na ten krok, 
musiały liczyć się z odrzuceniem współwięźniarek. Przywołuje jako przykład 
historię dwóch Holenderek – sióstr Lotti i Gustine. Jedna z nich zdecydowała 
się zostać obozową prostytutką, bo jak sama mówiła, chciała żyć, wrócić do 
domu, przetrwać piekło obozu. Nie wiedziała jednak, że w chwili, kiedy podjęła 
decyzję, dla swojej siostry stała się martwa. Jedyna osoba z jej rodziny, z którą 
miała kontakt i której poprzez swoją pracę była w stanie realnie pomóc, wyrzekła 
się jej. Był to jeden z wielu przykładów pogardy, niezrozumienia współwięź-
niarek dla dziewczyn decydujących się na ten krok. Było to o tyle dotkliwsze, 
że każda z nich wcześniej czy później z domu publicznego wracała. Działo się 
to zazwyczaj wtedy, kiedy dana więźniarka się „zużyła”. Praca bowiem wcale 
nie była tak lekka, jak obiecywano.

Puffem, jak wszystkimi komandami, w obozie rządziły pewne zasady. Czynny 
był jedynie wieczorami – dwie lub trzy godziny dziennie. Pracowały w nim 
Niemki, Polki, Rosjanki i Ukrainki. Oficjalnie nie wolno było pracować tam 
Żydówkom, jednak z relacji wiadomo, że i one się zdarzały. Wartym zazna-
czenia jest, że nawet w Puffie przestrzegano zasad czystości rasy. Niemki nie 
sypiały z Polakami, a Niemcy z Polkami. Mężczyźni mogli odwiedzać kobiety 
jedynie za okazaniem talonu, wartego wówczas dwie niemieckie marki. Bazu-
jąc na zachowanych relacjach, możemy założyć, że przed blokiem 24 każdego 
wieczoru ustawiały się tłumy chętnych. Zdarzało się, że pod oknami stało 600 
mężczyzn, których finalnie SS-mani rozganiali przy użyciu pałek. Niektórzy, nie 
posiadający talonu, próbowali dostać się do środka przez okno po oficjalnych 
godzinach pracy. Wielu się to udawało, ułatwiały to same więźniarki. Ostrowska 
przywołuje słowa więźnia, który opisuje nielegalne wyprawy do domu uciech: 
Trzeba wiedzieć, że „panienki” oficjalnie pracowały tylko wieczorem. Ale w nocy 
kwitła miłość nielegalna. W ciemnościach nocy pod blokiem 24 zjawiali się różni 
funkcyjni, którzy po sznurach wdrapywali się do swoich bogdanek – natural-
nie z różnymi prezentami. Czasem przekupywano Blockfuhrerów. Zdarzały się 
sceny humorystyczne. Jednego razu któraś z więźniarek podciągnęła swojego 
„ulubieńca” pod samo okno, a następnie puściła sznur – w wyniku czego, amant 
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zleciał na ziemię z wysokości pierwszego piętra i uszkodził sobie stos pacierzo-
wy. Była to zemsta, bo korzystał ponoć z usług więźniarek przebywających na 
bloku 10 (Ostrowska 2018).

Do pokoi wchodziło się na akord i spędzało w nich 20 minut. W drzwiach 
zamontowany był wizjer, aby pilnujący SS-man mógł sprawdzić, czy wszystko 
odbywa się zgodnie z prawem – tzn. dozwolona była jedynie pozycja klasyczna 
(każda inna uważana była za dewiację seksualną), należało zdjąć buty, aby nie 
pobrudzić pościeli, nie wolno było również wdawać się z dziewczyną w rozmo-
wę. Kobiety codziennie zmieniały pokój, w którym „przyjmowały” więźniów, 
miało to zapobiec tworzeniu się romantycznych więzi między nimi. Wiadomo 
jednak, że niektóre dawały znaki swoim ulubieńcom, aby trafili do ich pokoju 
(Zychowicz, Prostytutki w Auschwitz.).

Działo się tak z kilku powodów: jednym z nich faktycznie były romantyczne 
relacje, które tworzyły się między kobietami i mężczyznami – przynajmniej 
jedna taka skończyła się ślubem po wojnie. Mowa tutaj o związku Zygmunta 
Sobolewskiego oraz Irki, którzy poznali się właśnie w obozowym domu pu-
blicznym. Tak Sobolewski wspomina ich pierwsze spotkanie: „Dziewiętnaście 
lat i w trakcie mojej pierwszej wizyty nie mam pojęcia, co robić. Zorganizo-
wałem sobie czerwone majtki od krawca obozowego, żeby nie pojawić się 
w więźniarskiej bieliźnie. Po prostu usiadłem na skraju łóżka, gapiąc się. […] 
Mój brak doświadczenia zaskoczył ją. Trochę rozmawialiśmy. Ona uśmiechała 
się. Nie była w ogóle taka, jak sobie wyobrażałem, choć w sumie nie wiedzia-
łem za dobrze, czego oczekiwałem. Pojawiła się przyjaźń, która przekształciła 
się w głębokie uczucia. W swoje dłonie, delikatne jak płatki róży, wzięła moją 
głowę i przysunęła moje usta do swoich oczu, swojego policzka, swojej szyi. 
Ostrożnie kochaliśmy się (Tanenbaum 1998). Drugi bardziej przyziemny powód 
to wspomniane powyżej podarki, które niekiedy udało się przeszmuglować 
na blok 24a. Czasem były to jakieś błyskotki, lecz częściej jedzenie – coś, co 
w obozie było cenniejsze od kosztowności.

Opis Puffu, tego, jak zachowywali się więźniowie przed nim oraz więźniarki 
pracujące wewnątrz, można znaleźć również w opowiadaniach Tadeusza Bo-
rowskiego, wydanych w 1947 roku, czyli po wojnie: Naokoło puffu stoi tłum 
prominencji lagrowej. Jeśli Julii jest dziesięć, to Romeów (i to nie byle jakich) 
z tysiąc. Stąd przy każdej Julii tłok i konkurencja. Romeowie stoją w oknach 
przeciwległych bloków, krzyczą, sygnalizują rękoma, wabią. Jest lageraltester 
i lagerkapo, są lekarze ze szpitala i kapowie z komand. Niejedna z Julii ma sta-
łego adoratora i obok zapewnień o wiecznej miłości, o szczęśliwym wspólnym 
życiu po obozie, obok wyrzutów i przekomarzań się słychać bardziej konkretne 
dane dotyczące mydła, perfum, jedwabnych majtek i papierosów. Jest wśród 
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ludzi duże koleżeństwo: nie konkurują nielojalnie. Kobiety z okien są bardzo 
czułe i ponętne, ale jak złote ryby w akwarium niedosiężne. Tak wygląda puff 
z zewnątrz. Do środka można się dostać jedynie przez szrajbsztubę za karteczką, 
która stanowi nagrodę za dobrą i pilną pracę (Borowski 2012).

Z pracą w obozowym domu uciech wiązała się przymusowa sterylizacja. 
Kiedyś ogłoszono, że poszukują chętnych do lekkiej pracy, ona się zgłosiła 
(...), nie wiedząc, co to jest. Przyjął ją lekarz esesman. (...) Kiedy ją zbadał, 
powiedział: czy ty wiesz, gdzie pójdziesz? Ona mówiła: nie, nie wiem, mówili, 
że do lekkiej pracy, gdzie będzie dużo chleba. Więc on jej mówił: słuchaj, ta 
praca będzie polegała na tym, że będziesz miała do czynienia z mężczyznami, 
a poza tym jest taka rzecz, że będziesz miała przeprowadzony zabieg, który po-
zbawi cię możliwości macierzyństwa. Zastanów się, bo istnieje szansa przeżycia 
obozu, jesteś młoda, zapragniesz być matką – a wtedy to będzie już zupełnie 
niemożliwe. Ona mówiła – a co tam matką, matką. Ja chcę chleba (Weseli, 
Puff w Auschwitz.). Badanie przeprowadzał Carl Clauberg, niemiecki lekarz 
ginekolog, który prowadził w obozie eksperymenty pseudomedyczne. Przed 
rozpoczęciem zabiegu lekarz robił wywiad z kobietą, po czym siadała ona na 
krześle ginekologicznym. Tam sprawdzana była drożność jej jajowodów. Po 
stwierdzeniu, że wszystko jest dobrze, więźniarka biegała chwilę po pokoju, 
siadała znów na krześle, a lekarz wstrzykiwał jej do jajowodów płyn spreparo-
wany wspólnie z chemikiem zakładów Schering-Werke doktorem Johanesem 
Goeblem. Wstrzykiwano prawdopodobnie rozczyn formaliny. Środek ten po 
upływie 6 tygodni miał spowodować niedrożność jajowodów. Na badaniu kon-
trolnym stwierdzano, że zabieg się udał (Weseli, Puff w Auschwitz).

Więźniowie różnie się o Puffie wypowiadali. Wielu twierdziło, że chodzili 
tam jedynie Niemcy, Józef Sztoś tak mówił na jego temat: Żaden szanujący się 
Polak nigdy by się tym nie zhańbił – Uważaliśmy się za więźniów politycznych, 
którzy są przetrzymywani bezprawnie i cierpią za ojczyznę. Korzystanie z takie-
go przybytku zafundowanego nam przez wroga uwłaczałoby naszej godności. 
Traktowaliśmy to jako obrzydliwość. Profesor Józef Szajna, numer obozowy 
18729, relacjonował: To nie był przypadek, nie było to żadne odstępstwo od re-
guły. Burdele były elementem niemieckiego planu dręczenia więźniów. Ktoś, 
kto uzna, że blok 24 był jakimś podarowanym więźniom luksusem, po prostu 
nie zna Auschwitz. Chodziło o upodlenie ludzi. To kolejny przykład niemieckie-
go cynizmu i perfidii. Obozowe burdele nie są żadną sensacją, to tylko kolejna 
zbrodnia narodowego socjalizmu. Natomiast inny więzień wprost powiedział: 
Nieprawda – chodzili tam wszyscy. I Polacy, i Niemcy. Człowiek, który od kilku 
lat siedzi za drutami, nie myśli w takich momentach o ojczyźnie. Zastanawia się 
natomiast, czy następnego dnia jeszcze będzie żył (A. Weseli, Puff w Auschwitz.).
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Należy zauważyć, że te wspomnienia pochodzą głównie od mężczyzn, ludzi, 
którzy korzystali z usług więźniarek. Pracownice Puffu pojawiają się w wielu 
wspomnieniach, chociaż żadna nigdy nie opublikowała swoich. Niewiele ko-
biet wypowiada się na temat swojej pracy tam, dlatego nie można dokładnie 
oszacować, ile ich było, nawet biorąc pod uwagę dane, jakie zebrał Sommer. 
Niemiecka historyk Christa Paul dotarła do dwóch pracownic Puffu – tak o nich 
mówi: nawet po kilkudziesięciu latach trudno im było o tym mówić. To, co robiły, 
odcisnęło na nich poważne piętno. Po wojnie miały problem z ułożeniem sobie 
życia. Żadna nie miała dzieci. Borykały się z rozmaitymi problemami natury 
psychicznej. To naprawdę było dla nich tragiczne doświadczenie. To one były 
największymi ofiarami tego procederu (Paul 1994).

Pracownice Puffu, jak większość więźniów, cierpiało na KZ Syndrom – 
zespół zaburzeń psychicznych dotykający ludzi, którzy przetrwali obozy kon-
centracyjne, więzienia czy inne formy prześladowania. Druga funkcjonująca 
nazwa tego schorzenia to zespół obozu koncentracyjnego. Syndrom polega 
na braku umiejętności przystosowania się do norm społecznych panujących 
w czasach powojennych. U wyzwoleńców wszystko się zmieniło, przewarto-
ściowaniu uległ ich system moralny, sposób postrzegania świata oraz wartości, 
jakimi się kierowali. Przeżyta trauma na zawsze odcisnęła ślad w ich psychi-
ce. Nikt z wyzwolonych nie był w stanie funkcjonować normalnie. Jednak 
najtrudniejszym dla ocalałych, ich rodzin oraz bliskich było milczenie. Ono 
definiowało ich życie po wojnie. Na początku milczano, bo o obozach nikt nie 
mówił, były one społecznym tabu, którego nie należało łamać. Kiedy zaczęto 
badać wyżej opisany syndrom, było już za późno. Wtedy całkowite wyjście 
z obozu nie było możliwe. Bardziej niż innych więźniów milczenie dotykało 
kobiet zmuszonych do prostytucji w czasie wojny. One nigdy nie zgłosiły 
się do lekarzy, ponieważ oficjalnie nie przysługiwał im status więźnia obozu 
koncentracyjnego. Współcześnie, kiedy o chorobach psychicznych mówi się 
głośno oraz bez wstydu, wydaje się nie do zaakceptowania fakt braku możli-
wości podjęcia leczenia. Jednak krótko po wojnie żadna z nich nie przyznała 
się do swojego pobytu w Auschwitz, ponieważ to rodziło pytania, w jakim 
komandzie pracowała (Bader 2011).

Należy się zastanowić, dlaczego w ogóle poddajemy ocenie ten wybór w dzi-
siejszych czasach. Te kobiety zamilkły po wojnie, ponieważ powszechnie uwa-
żano je za kolaborantki. Oficjalnie odmówiono im statusu inwalidy wojennego 
– te, które przełamały wstyd i zgłosiły się przed komisje, zostały odprawione 
słowami, że odszkodowanie się im nie należy, ponieważ DOBROWOLNIE 
zgłosiły się do domu publicznego. Jednak, jaki wybór miały więźniarki, które 
nie miały pewności, czy przeżyją następny dzień, czy uda im się uniknąć razów 
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kapo, tyfusu, wszy czy też oczu lekarzy wybierających „obiekty” do swoich 
nieludzkich badań. Nie cieszyły się szacunkiem ani współwięźniów, ani history-
ków. Przylgnęła do nich łatka prostytutek, a traktowane były na równi z załogą 
obozową. Warto zaznaczyć, że nawet Sonderkomando nie było tak szykanowane 
wśród więźniów, a mowa o komandzie, którego zadaniem było palenie zwłok 
zamordowanych ludzi.

We wspomnieniach Wilhelma Brasse, obozowego fotografa znajduje się taka 
wzmianka: Po stronie polskiej była Kryśka z Warszawy, bardzo ładna. Spotka-
łem ją po wojnie w Warszawie w 1952 albo 1953 roku w tramwaju. Poznałem 
ją i ona mnie też poznała. Ja się ukłoniłem. Ona przyłożyła palec do ust. Także 
już wiedziałem, że nie należy się zbliżać (Brasse 2011).

Jako podsumowanie można zacytować Roberta Sommera: Poświęcone ko-
biecym i męskim ofiarom narodowosocjalistycznych obozów koncentracyjnych, 
w szczególności tym, których świadectw nie mogliśmy albo nie chcieliśmy usły-
szeć (Sommer 2011).
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abstract

sonderbau in kl auscHwitz-birkenau

The article deals with sexual forced labour of women during World War II. The action 
of Puffs, or camp brothels, which was created as a “reward” for the hard work of prison-
ers, but with free access for the SS-mans, will be presented and discussed. Following the 
quote of Katarzyna Nosowska Woman is an ultraperfect organism. It can regenerate after 
extremely heavy experiences. It will survive everything the author will try to present with 
dignity the fate of women who treated and disgraced in the worst way survived the hell 
of war and the times after it, because in the new Poland they were denied the right to be 
victims of war. Today they were hailed by collaborators, which resulted in silence about 
their fate and suffering alone. The article will examine the minutes of the interrogation of 
witnesses of the extermination (carried out in the 1960s by the District Commission for the 
Investigation of Nazi Crimes) as well as written or recorded memories of former prisoners 
and the development.
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słów kilka z niemieckieGo obozu – 
relacJe Jeńców PolskicH w nieznanycH 

listacH z lat 1940-1943

Po klęsce wrześniowej 1939 roku tysiące polskich żołnierzy trafiło do nie-
mieckich obozów jenieckich. Ich losy opisano w licznych opracowaniach na-
ukowych, popularnonaukowych bądź wspomnieniach. W niniejszym artykule 
autor postara się przybliżyć temat często pomijany w wielu pracach dotyczących 
życia obozowego, tj. problematykę pomocy jeńcom: Jest Pani taką kobietą, jakie 
chciałbym widzieć w naszej ojczyźnie… – napisał do Marii Januły w jednym 
z listów Józef Gocal, jeniec Stalagu IV A, dziękując za otrzymaną paczkę i słowa 
otuchy (Gocal 1940). Niewątpliwie słowa te nie były przesadne, a dziewięt-
nastoletnia wówczas Maria należała do grona osób, które w okresie II wojny 
światowej – pomimo trudnej sytuacji – udzielały polskim żołnierzom znajdu-
jącym się w niemieckiej niewoli pomocy nie tylko materialnej, ale i duchowej.

Maria Byrdy, z domu Januła, urodzona 21 listopada 1921 roku w Bujakowie, 
pełniła w czasie wojny – wraz z całą swoją rodziną – społeczną funkcję „ma-
teczki wojennej”. Potwierdzenie tej tezy znajdziemy w listach podporucznika 
Jerzego Jaworskiego, który w każdym piśmie jako jedyny zwracał się do Marii 
per „Mateczko”: Droga Mateczko! Wszystkie paczki otrzymuję i bardzo, bardzo 
serdecznie dziękuję za dobroć, czem i kiedy wywdzięczę się Mateczce? (Jaworski 
1941). Z powodu braku odpowiednich źródeł można jedynie zakładać, że do 
pełnienia funkcji „Mateczki” młodą Marię zwerbował Polski Czerwony Krzyż. 
Róża Bednorz w książce Aby mogli przetrwać. Pomoc dla jeńców wojennych 
w niewoli Wehrmachtu 1939-1945 (Bednorz 1989) pisze o tej funkcji tak: Zro-
dziła się myśl – trudno dziś ustalić, kto był inicjatorem tej akcji – zaangażowania 
do pracy charytatywnej na rzecz polskich żołnierzy w niewoli kobiet i dziewcząt 
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chętnych do pracy i do składania darów. Ofiarne rodaczki, które zobowiązały 
się do wysyłania jeńcom kart i listów oraz do wysyłania im paczek nazwano 
„matkami chrzestnymi”, „matkami chlebowymi” lub po prostu „mateczkami” 
(Bednorz 1989).

Celem niniejszego artykułu jest omówienie nieznanej dotąd korespondencji 
jenieckiej z lat 1940-1943 pomiędzy Marią Janułą a żołnierzami polskimi. 
Analizie poddano ponad 120 dokumentów wysłanych do M. Janułówny przez 
polskich żołnierzy, tj. Józefa Heblika, Stefana Wyrobę, Aleksandra Zapaśnika, 
Józefa Latosińskiego, Jerzego Jaworskiego, Ludwika Włodarczyka, Mariana 
Połączarza i Józefa Gocala, którzy zostali wzięci do niewoli we wrześniu 1939 
roku, a następnie umieszczeni w niemieckich obozach jenieckich, tzw. stalagach 
i oflagach. Artykuł skupi się na przedstawieniu ogólnego zarysu działalności 
dobroczynnej M. Janułówny udzielanej w latach 1940-1943. Przytoczone zo-
staną także barwne opisy jenieckiego życia, które przeplatano wiadomościami 
o codziennych problemach i ówczesnej sytuacji politycznej. Artykuł ten nie 
wyczerpuje całkowicie tematu, ma na celu jedynie zarysować pewien wątek, 
który w przyszłości powinien zostać rozwinięty.

Zagadnienia powyższe mogą ujrzeć światło dzienne dzięki zachowanym 
65 listom i 61 kartkom pocztowym spisanym na oficjalnych niemieckich for-
mularzach opatrzonych podpisem Kriegsgefangenenpost (znakowano z zasa-

dy jenieckie listowniki i karty pocztowe) 
lub Kriegsgefangenensendung (znakowano 
druki umożliwiające wysłanie paczek dla 
jeńców) (Góra 2016) i wysłanych w latach 
1940-1943. Pochodzą one z dwóch jeniec-
kich obozów oficerskich – oflagów: II D 
Gross-Born i II B Arnswalde oraz z sześciu 
przeznaczonych dla podoficerów i szere-
gowców – stalagów: IV B Mühlberg, IV 
A Elsterhorst, XIII A Nürnberg-Langwas-
ser, II B Hammerstein, XXIII A, XI B Fall-
lingbostel. Cała korespondencja trafiała 
na adres do domu rodzinnego Pani Marii 
w Bujakowie. Analiza jej treści pozwala wy-
sunąć przypuszczenie, że omawiany zbiór 
korespondencji nie jest kompletny, a treść 
listów wskazuje na to, że liczba osób, które 
otrzymały pomoc od rodziny Janułów, była 
dużo większa niż zestawienie nadawców 

Fot. 1. Maria Januła
Źródło: Zdjęcie ze zbiorów autora
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paczek. W listach znajdziemy także opis okoliczności, w których werbowano 
„matki chrzestne” przez starszych obozu. Widać to w korespondencji pomiędzy 
dziewiętnastoletnią Marią a niewiele starszym Józefem Heblikiem, którzy po-
znają się poprzez wymianę listów oraz zdjęć: Zacna Panno Mary! Ileż radości 
sprawiła mi swoim zdjęciem – naprawdę piękne i piękna jest. A po wileńsku 
powiedzieć: „ładna jest”. Z góry wypraszam sobie, by zamierzała zaprzeczać. 
Sympatyczna Góraleczko! W tej chwili nadsyłam i moją mordeczkę – krytyko-
wać przeciwnie pozwalam. Chodź na semitę żyda wyglądam, to jestem jednak 
rdzennym katolikiem, nawet praktykującym! Jedynie to, że żyd właśnie mnie 
robił, oj przepraszam, mocno przepraszam, tylko fotografował (Heblik 1940).

Całość korespondencji została przekazana autorowi dzięki uprzejmości cór-
ki pani Marii, pani Bożeny Byrdy-Piwowarskiej. Pani Bożena twierdzi, że 
tak wielka pomoc jej mamy oraz dziadków dla zniewolonych żołnierzy była 
możliwa dzięki temu, że rodzina od pokoleń prowadziła sklep i piekarnię w tej 
niewielkiej polskiej miejscowości. Przyznała także, że jej mama często wspo-
minała o tym, jak trudny był to dla nich okres: Do dziadków często przyjeżdżali 
Niemcy. Dziadkowie dobrze się z nimi dogadywali, ale i tak się bali. Musieli im 
dawać różne rzeczy. Gdy Niemcy odjeżdżali, w nocy przychodzili partyzanci. 
Oni też otrzymywali żywność i ubrania. A jeszcze mama wysyłała paczki tym 
jeńcom (Byrda-Piwowarska 2020).

Zjawisko „mateczek”, które w pewnym stopniu zarysowano powyżej, nie ma, 
ze zrozumiałych powodów, wyodrębnionej dokumentacji urzędowej. Niewiele 
zachowało się oryginalnej korespondencji z tamtych lat, lecz treść każdego listu 
potwierdza ogromną rolę tych opiekunek w życiu polskich jeńców (Teter 1974). 
Mimo to istnieje jednak wiele informacji na temat tego interesującego problemu, 
z którym spotykamy się raz po raz w publikowanych wspomnieniach byłych 
jeńców. Jedną z najważniejszych tego typu pozycji, związanych z poruszaną 
w niniejszym artykule tematyką, są wspomnienia Marka Sadzewicza pt. Oflag 
(Sadzewicz 2005). Przydatne okazały się także dzieła: Wojciecha Lewickiego 
Dzienniki jenieckie polskich oficerów w niewoli Wehrmachtu (Lewicki 2007) 
oraz Aleksandra Sałackiego Jeniec wojenny nr 335 (Sałacki 1973). Niezbędną 
pozycją przy tematyce pomocy dla polskich jeńców w okresie II wojny świa-
towej jest książka Róży Bednorz Aby mogli przetrwać! Pomoc dla polskich 
jeńców wojennych w niewoli Wehrmachtu 1939-1945 (Bednorz 1989). Analizą 
podobnego zbioru listów w jednym z artykułów zajęła się Elżbieta Góra Zbiór 
korespondencji Haliny Burówny jako źródło informacji o polskich jeńcach 
wojennych (1939-1945) (Góra 2016). Informacje autor uzyskał także w arty-
kułach A. Matuchniak-Krasuskiej Oflagi w pamięci indywidualnej i zbiorowej 
(Matuchniak-Krasuska 2015) oraz J. Jarowieckiego „Za drutami”: pismo pol-
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skich jeńców wojennych 1940-1942 (Jarowiecki 1980). Istotne okazały się także 
ustne i pisemne relacje, gromadzone w różnych archiwach, także w archiwum 
Centralnego Muzeum Jeńców wojennych – http://www.cmjw.pl/ [dostęp 29 
marca 2020].

Ja bardzo dziękuję za paczkę, bo doprawdy była dobra, zdaje mi się w takich 
chwilach, że jestem w domu (Heblik 1941) – pisał w liście z 11 VIII 1941 roku do 
M. Janułówny więzień J. Heblik. Czym były paczki dla jeńca? Potrafiły – choć 
na chwilę – w jenieckie życie wprowadzić atmosferę rodzinnego, domowego 
ciepła. Matki chrzestne wysyłały kartki oraz listy na urzędowych drukach, które 
wcześniej przysyłali jeńcy. Kartki miały siedem linijek, listy od dwudziestu do 
dwudziestu pięciu (Bednorz 1989). Z tego powodu żołnierze i ich opiekuno-
wie pisali bardzo ściśniętymi literami i często poza wyznaczonym miejscem, 
o czym w jednym z listów – dość żartobliwie – wspomina jeden z żołnierzy: 
Słuchaj Marylko! Nie pisz nigdy poza liniami, bo takie listy są bardzo często 
„operowane”, a w najlepszym wypadku musiałbym im zaśpiewać „niech im 
w koszu lekko będzie” (Heblik 1940). Jeniec mógł otrzymać w miesiącu 2 paczki 
żywnościowe po 5 kg i jedną odzieżową, oraz wysłać i otrzymywać 2 kartki i 2 
listy (Sadzewicz 2005).

Analizując całość korespondencji, możemy dostrzec, że treść listów była 
bardzo często monotonna. Poddawane notorycznie cenzurze oraz przechodzące 
przez ręce kontrwywiadowców nie mogły zawierać treści, która mogłaby narazić 
ich adresata lub odbiorcę. Wspominali o tym sami jeńcy: Wybacz Marylko, że 
mało piszę, lecz to na dobro moje – kiedyś Ci wytłumaczę (Heblik 1940). Jednak 
nawet zakazane wypowiadanie się na wskazane tematy, choćby o ówczesnej 
sytuacji politycznej, można było ubrać w odpowiednie słowa, co często stosował 
w listach z panna Marią Józef Latosiński, pisząc: Ale to nie stare przysłowie 
mówi, że „za długie czekanie dobre śniadanie?”. A stare przepowiednie i przy-
słowia zawsze znajdują swoją aktualizację, więc i w tym wypadku należy mieć 
nadzieję i pewność (Latosiński 1941) lub Wiadomości złe i dobre przyjmujemy 
obojętnie, ważna będzie wiadomość końcowa – prawda? (Latosiński 1941).

Większość tematów poruszanych w omawianej korespondencji dotyczyła 
podstawowej działalności pomocowej M. Janułównej, realizowanej w posta-
ci wysyłanych do obozów paczek, szczególnie tych zawierających żywność. 
Żołnierze potwierdzali otrzymanie przesyłek, nierzadko wymieniając ich zawar-
tość i stan zachowania na formularzach listowników i kartach korespondencyj-
nych: Wyszczególniłem z paczki: tytoń, papierosy bibułki, chusteczka, bułeczki, 
cytryna, bulion, cukier, cukierki, miód (Heblik 1940). Na tej podstawie możemy 
dowiedzieć się, jakie produkty były wysyłane i o co najczęściej prosili sami 
więźniowie. Najbardziej pożądanym towarem były oczywiście tytoń i papierosy, 
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które stanowiły w obozie wewnętrzną walutę. W okresie świąt Wielkanocnych 
lub Bożego Narodzenia zawartość paczek była obfitsza. Wtedy jeńcy najczęściej 
przesyłali kartki wypełnione życzeniami: Droga Panno Marysiu! Odwiecznym 
zwyczajem z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku ślę 
Pani, zza pajęczyny drutów, z serca płynące najszczersze życzenia, spełnienia 
wszelkich Pani pragnień oraz nowej pomyślności. Proszę w wieczór wigilijny, 
będąc w gronie najbliższych wspomnieć za tych, co już trzecia wigilię spędzają 
poza domem. Wprawdzie rodzice moi nie żyją, lecz mam rodzeństwo daleko, 
z którym nareszcie po 2 latach nawiązałem kontakt, gdyż byli po stronie bol-
szewickiej. Jestem tutaj razem z bratem, który wprawdzie odczuł na własnym 
ciele skutki wojny, lecz obecnie czuje się zupełnie dobrze no i tak we dwójkę 
tworzymy swoją rodzinę. Czekamy więc, który Nowy Rok będzie dla nas łaskawy, 
może już ten? (Zapaśnik 1941).

Czasem wolniejsza działalność poczty lub celowe przeszukiwanie pakun-
ków doprowadzało do zniszczenia zawartości. W zachowanej korespondencji 

Fot. 2. Jeńcy polscy w Stalagu II B (Hammerstein). Sala przesyłek i paczek.
Źródło: Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. https://audiovis.nac.gov.pl/

obraz/268/h:478/ [dostęp 29 marca 2020]
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stosunkowo niewiele treści dotyczy przesyłek innych niż te z żywnością. Nie-
mniej jednak odnaleźć można krótkie wzmianki sugestywnie wskazujące na 
codzienne problemy i braki obozowego życia. 21 listopada 1940 roku Józef 
Heblik w jednym z listów prosił o jedynie jakiś szalik lecz granatowy do płasz-
cza wojskowego, bo my tu jak to się mówi trzymamy fason, tak po naszemu – 
dobrze tak prawda – chłopy jak lalki, mówię Ci! (Heblik 1940). W innym zaś 
dziękuje za samouczek polsko-francuski: Masz rację, że zapomnę po polsku, ja 
już dawno zapomniałem, raz że częste przebywanie u towarzyszów zmuszało do 
tego, dalej nauka niemieckiego robiła też swoje, teraz umiejąc już coś niecoś 
„parlewukać” do reszty zdurnieję (Heblik 1940). Dbanie o odpowiedni wygląd 
i nauka języka były jednymi z głównych zajęć życia obozowego. Wszystkim 
tym potrzebom M. Janułówna starała się zaradzić, nie pobierając za to żadnego 
wynagrodzenia, pomimo tego, że kilku żołnierzy chciało płacić za otrzymywane 
pakunki. W jednym z listów w mocnych słowach Józef Latosiński pisał: trud-
no, jeśli Pani tak stawia sprawę, to bardzo proszę pieniądze, które wysłałem 
niech Pani przeznaczy na jakiś cel dobroczynny, lub po prostu rozda biednym 
(Latosiński 1941).

W każdym liście natrafimy na wyraz wdzięczności i uznania dla ofiarności 
darczyńców, a jednocześnie troski o ich własny byt. Wzajemne niepokoje otwie-
rały obie strony na głębsze przemyślenia oraz wyznania. Są to często tragiczne 
relacje, jak ta Józefa Heblika pochodzącego prawdopodobnie z Wilna lub jego 
okolic: Rodzina moja (obecnie pod Rosją) czeka kolejki wywozu na Sybir czy 
Ural. Przykro! Wierzę jednak, że na pewno zejdziemy się z powrotem (Heblik 
1940) lub Przepraszam, że się przyznaję, lecz ostatnio jestem trochę nie na 
miejscu z stanem duchowym, a to na skutek przykrych wiadomości z Rosji i tak: 
mieszkanie nasze, domek własny, został zniesiony. Bóg wie jak, albo co, bo pisał 
mi wujek, który jakimś, jak sam pisze cudem tam jeszcze żyje i nawet odpra-
wiają nabożeństwo z maleńkimi zmianami. Pisze mi, że „mieszkania waszego 
nie ma” (Heblik 1940). Przesiedlenia w głąb Związku Radzieckiego spotkały 
także rodzinę J. Jaworskiego. W jednym z listów pisał: Od rodziców swoich 
miałem kartkę, są na Syberii poł[udniowej]. Chodzą do pracy, odczuwają brak 
obuwia i ubrania. W lutym wysłałem im paczkę ubraniową, dostałem od kolegów 
swetry, bieliznę […] jednak czy wszystko otrzymali nie mam do dziś wiadomości 
(Jaworski 1941), w innym liście zaś: Ja mam wielką prośbę do Mateczki, proszę 
na duchu i moralnie nie załamać się, ja mam Rodziców staruszków i Siostrę 
(jedyną) na Syberii, brata w niewoli a jednak mówię, że wszystko to można 
zabrać, lecz ducha i serce nigdy! (Jaworski 1940).

Z relacji możemy zobaczyć, jak wyglądał przeciętny dzień w obozie: Jak 
spędzam dzień? A więc, pobudka o 6.30, modlitwa – oficjalnie bez obawy od-
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prawiona, później skromna toaleta. Warunki higieniczne, że tak powiem bez 
usterek. Dbamy o siebie – ząbki myjemy, później skromne menu i na 8-mą do 
urzędu. Godz. 11.30 wracam na obiad b. komfortowy a jakże, no i później na 
plażę do 14 godz., bo mówią, że to sadełko się wiąże – lecz chyba nie z brukwi 
prawda? Godz. 16.30 kończę pracę, kolacja i wolne, gry w piłkę urządzenie 
kurortów. Własne instrum[enty]: skrzypce, nawet i gitary itp. Do 21 w ruchu 
a później w piękne łóżeczko kładę się spać naturalnie sam (Heblik 1940).

Częstym temat listów był sport. Mecze piłkarskie, gra w siatkówkę czy bie-
ganie pozwalały zapomnieć o tym, że jest się pozbawionym wolności z dala od 
rodzinnego domu. Pomimo drutów i licznych wartowników na terenie obozów 
odbywały się regularne rywalizacje, często i międzynarodowe: Zaraz mamy 
mecz Polska-Francja, gracze są i międzynarodowi, ligowi i inni. Są: Lewan-
dowski, Taduszewicz, Pawłowski, wiele znasz choć z gazet. Publiczności jest 
paręnaście tysięcy. […] Wynik meczu Polska-Francja 4:1” (Heblik 1940). Do 
innych rodzajów rozrywek należały różnego rodzaje konwersacje, obozowy 
teatr czy hazard. 23 lutego 1942 roku Józef Latosiński pisał: Pracujemy 7 godz. 
czasu więc wolnego jest dużo. Czas ten spędza się przeważnie na czytaniu książek 
i grze w karty, odpędzając w tej sposób różne myśli […] Czasem urządzamy 
dalsze przechadzki poza obóz, ale rzadko… (Latosiński 1942). Gra w karty 

Fot. 3. Zawody sportowe dla jeńców w Oflagu VII A w Murnau. Sztafeta 
lekkoatletyczna.

Źródło: Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. https://audiovis.nac.gov.pl/
obraz/266/h:478/ [dostęp 29 marca 2020]
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umilała żołnierzom niejeden wieczór. Ten sam Latosiński poświęcił cały list 
na opis wieczornej rywalizacji w brydża: Zaraz też się biorę do odpisywania. 
Przyznam się, że biorę się trochę leniwie […] w dodatku zaczynają mi już ko-
ledzy przeszkadzać, ciągnąc mnie do brydża. Bestie nie pozwalają mi nawet 
myśli skupić – muszę więc przerwać pisanie […] A więc idę grać! […] Czuję 
się znacznie lepiej niż wczoraj. Być może, że wczorajsza gra w karty wpłynęła 
częściowo na to. Szła mi karta wyjątkowo dobrze jak rzadko. Wygrany byłem 
wysoko – na punkty oczywiście, nie na forsę, gdyż zbyt grubo nie gramy, trak-
tujemy grę jako rozrywkę, a nie hazard (Latosiński 1941).

Serdeczność i bezinteresowna troska młodej Marii ośmielały i zachęcały 
samotnych żołnierzy do podtrzymywania znajomości. W efekcie rzeczowe 
dotychczas relacje przeradzały się stopniowo w osobiste. Każdy dłuższy okres 
bez odpowiedzi z jednej czy drugiej strony wzbudzał niepokój: Droga Mary-
sienko, proszę o przebaczenie, że tak długo nie pisałem, lecz byłem w trakcie 
przenosin, jestem na nowym miejscu i od razu spotkała mnie paczka od Pani, 
za którą serdecznie całuję rączki (Zapaśnik 1942). Z utrwalonych na papierze 
rozmów widać także pewnego rodzaju bezradność i zależność żołnierzy od ich 
ofiarodawczyni: Przyjmij, więc te skromne upominki – one są Ci ofiarowane 
z głębi serca […] wykonane rękami „niewolnika” […] pokazać serce samotne-
go niewolnika, opuszczonego i pozostającego na łasce osób prawie że obcych 
(Heblik 1940).

Zbiór kończy się na drugiej połowie roku 1943. Trudno określić na tym etapie 
badań, dlaczego w tym właśnie okresie urywa się korespondencja lub gdzie 
znajduje się reszta listów, jeśli w ogóle kiedykolwiek powstały. Informacje 
zawarte w listach świadczą o dużej roli M. Janułówny i jej rodziny w pomocy 
polskim jeńcom. Obfite paczki oraz ciepłe słowa przekazywane w licznej kore-
spondencji mogły w dużej mierze pomóc jeńcom w przetrwaniu dramatycznych, 
obozowych warunków. Upublicznienie tej historii ma także duże znaczenie dla 
historii niewielkiej miejscowości, jaką jest Bujaków. Dotychczas przeprowa-
dzana kwerenda oraz wywiad z panią Bożeną nie pozwoliły autorowi ustalić, 
jaki los spotkał przedstawione postacie. Wszyscy żołnierze obiecywali, że po 
zakończeniu niewoli odwiedzą Bujaków i Panią Marię. Nie wiemy, czy doszło 
do takich spotkań. Jednak powodów do takich wizyt było wiele, choćby taki: 
Wiesz Mariolko wszystko jest dobrze, ale jak już zima jest, to nie wytrzymam bez 
nart. Przepadam, a już najwięcej za skocznią. Bywałem rok w rok na Krokwi. 
Cieszę się nawet więcej, bo po całej tej wojnie przyjadę w pierwszą zimę do 
Mojej Mariolki, aby przy okazji skorzystać z terenu i z tym kochanym Łobuzem 
rozkoszować się na nartach. Ziutek (Heblik 1941).
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abstract

a Few words From a German camP – accounts oF PolisH 
Prisoners oF war in unknown letters From 1940-1943

The aim of the paper is to show few relations of polish soldiers, which have been taken 
prisoners in September 1939 and then placed in German prisoner of war camps. These stories 
were taken from lists addressed to Maria Byrda from Bujaków. Kept in family archive by 
daughter, Bożena Byrda-Piwowarska, after 70 years they have appeard in December 2019. 
They contain extremely interesting informations about Polish soldiers’ everyday life. Abun-
dant describes of entertainments are mixed with describes of common problems and policy.

The important fact is extraordinary relation between officers and addressee. She proved 
her kindness during these hard times by giving to soldiers many packages which as soldiers 
said were necessary to survive.

słowa kluczowe: II wojna światowa, obozy jenieckie, polscy żołnierze

keywords: World War II, POW camps, polish soldiers
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małgorzata woźniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Koło Badań nad Musicalem „Synteza Sztuk” 
Opiekun: prof. UAM dr hab. Joanna Maleszyńska

działania koła badań nad musicalem 
w odniesieniu do PozycJi musicalu 

w dyskursie akademickim

Współczesna dyskusja akademicka na temat musicalu (szczególnie jego sce-
nicznej odsłony) jest w złej kondycji. Mówiąc „współczesna”, nie myślę jednak 
o tym, że bywało lepiej, ponieważ raczej nie bywało. Od swoich początków roz-
rywkowe formy sceniczne były traktowane z dużym dystansem przez badaczy 
i zazwyczaj uznawane przez nich za niewarte uwagi. Członkowie Koła Badań 
nad Musicalem „Synteza Sztuk” działającego w Instytucie Filologii Polskiej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają na celu poprawę tej 
sytuacji. Powody, dla których musicalowi warto się przyjrzeć z punktu widzenia 
analizy literaturoznawczej, muzykologicznej, socjologicznej i nie tylko, pragnę 
zreferować w niniejszym artykule.

Prześledziłam dostępność publikacji naukowych na temat musicalu, a także 
sprawdziłam (w zasobach internetowych, a także kontaktując się z wybrany-
mi ośrodkami naukowymi1) częstotliwość konferencji o tej tematyce w ciągu 
ostatnich pięciu lat. Moim celem było zobrazowanie problemu postawionego we 
wstępie. Następnie podjęłam próbę uzasadnienia, dlaczego uważam, że sytuacja 
powinna być odwrotna od zaobserwowanej. Przyjrzałam się opiniom, według 
których musical jest pełnoprawnym przedmiotem badań z punktu widzenia 
rozlicznych dyscyplin. Dokonałam przeglądu dostępnych metod propagowania 
wiedzy na jego temat. Poniższy artykuł można określić jako wstęp do studium 
przypadku. Problem został dostrzeżony, zaproponowane zostały także sposoby 
na jego rozwiązanie.

1 Podjęłam także próbę nawiązania kontaktu elektronicznego z polskimi uniwersy-
tetami, jednak nie uzyskałam odpowiedzi od wszystkich ośrodków.
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stan badań

Po zapoznaniu się z materiałami dostępnymi w sieci odnotowuję, że jedynymi 
konferencjami poświęconymi musicalowi, które odbyły się w ciągu ostatnich 
pięciu lat, były: konferencja Musical i okolice. Przeciw stereotypom i tendencjom 
w Gdańsku (rok 2018) oraz Republika musicali. Historia – gatunek – interpre-
tacje w Poznaniu (rok 2019). Pojedyncze referaty o tej tematyce pojawiały się 
także na innych sesjach naukowych, np. podczas interdyscyplinarnej konferencji 
naukowej Muzyka w PRL organizowanej w Poznaniu w 2015 roku2, czy Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej Kultura rocka. Twórcy – tematy – motywy3. 
Jako efekt tej ostatniej w 2019 roku została wydana książka pod redakcją Jakuba 
Osińskiego, Michała Pranke i Pawła Tańskiego, jednak opublikowano w niej 
tylko jeden artykuł na temat musicalu.

Jeśli chodzi o publikacje z ostatnich pięciu lat poruszające ten temat, to 
należałoby tu przywołać Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018 Daniela Wy-
szogrodzkiego (Wyszogrodzki 2018), pozycja ta jest pierwszą polskojęzyczną 
książką o tej tematyce dostępną w szerokiej sprzedaży, oraz monografię Więcej 
niż musical. Teatr Wojciecha Kościelniaka napisaną przez Piotra Sobierskiego 
(Sobierski 2018). Warto odnotować, że tom Wyszogrodzkiego stanowi bardzo 
przydatny zbiór informacji, nie jest jednak publikacją naukową.

Dwie konferencje i dwie publikacje na tak rozległy temat, jakim jest jeden 
z gatunków teatralnych i filmowych, to wynik co najmniej niezadowalający. 
Przywołam tutaj cytat ze zbioru Musical. Poszerzanie pola gatunku (wydany 
w 2013 roku): […] samemu musicalowi często przyprawiano na rodzimym 
gruncie gębę formy „lekkiej, łatwej i przyjemnej”, by nie powiedzieć: trywialnej, 
absurdalnej, niewartej uwagi. W oddzielnym referacie, a pewnie nawet pracy 
naukowej, należałoby się przyjrzeć genezie takiego stanu rzeczy. Na razie jednak 
wyjaśnię, dlaczego musicalem zainteresować się warto. Rozpocznę od trafnego 
stwierdzenia Johna Fiskego z książki Zrozumieć kulturę popularną:

2 Termin konferencji: 18-20.11.2015. Referat mgra Jana Annusewicza, Musical 
„Kolęda-nocka” trzydzieści cztery lata później oczami autorów i w dokumentach zgroma-
dzonych w Archiwum Akt Nowych.

3 Termin konferencji: 23-25.04.2015. Referaty: Aleksandra Szczepańska (UG), 
„Hair” Milosa Formana – musical rockowy rozliczający ruch kontrkulturowy; Jacek Mi-
kołajczyk (UŚ), „Rock of ages” – musical (post)rockowy; Marek Bielacki (UŁ), Skaldowie 
jako dramatis personae musicalu rockowego Andrzeja Zielińskiego i Agnieszki Osieckiej 
„Dziś straszy”; Ewelina Zarembska (UMK), Musical rockowy w tłumaczeniu na przykładzie 
„Rent” Jonathana Larsona; Wojciech Bernatowicz (UW), „I’m black, I’m rinso white, I’m 
invisible”. Stylizacja muzyczna jako symboliczna reprezentacja grup społecznych w musi-
calach lat 60. i 70.
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Punktem wyjścia dla badacza kultury popularnej powinno być więc to, 
co w popularnych tekstach z reguły bywa pomijane bądź piętnowane przez 
konwencjonalną analizę. Powinien się on zatem skupić na tekstach, które 
do tej pory albo umykały uwadze krytyków albo zauważano je po to, by je 
wyszydzać. Połączenie powszechnej konsumpcji z powszechną dezaprobatą 
wśród naukowców stanowi prawie bezsprzeczną oznakę, że dany towar kul-
turowy lub praktyka mają charakter popularny (Fiske 2010).

Chociaż Fiske opublikował ten tom w roku 1989, to jego słowa nadal zdają 
się być aktualne, a musical zaliczany do tworu kultury popularnej, który jest 
pomijany i spychany na dalszy plan przez zdecydowaną część naukowców, 
jednocześnie pozostając tak bardzo wartym ich uwagi.

dlaczego warto?

Musical nie jest jedynie „komedią muzyczną” czy też „nowoczesną for-
mą operetki” jak zapisał to w Słowniku terminów literackich Jerzy Sławiński 
(Sławiński 2000). Nie tylko jest on dziś reprezentowany przez różnorodną 
gamę filmów i spektakli, ale dotyka też istotnych tematów – także z zakresu 
społeczno-politycznego. Jak zaznacza jeden z najważniejszych twórców teatru 
muzycznego w Polsce Wojciech Kościelniak: Teatr muzyczny nie może być 
tylko rozrywką. Musi być osadzony w głębszych myślach, w przeciwnym razie 
przestaje mieć sens (Sobierski 2018).

Musical stanowi interesujący, interdyscyplinarny i pełnoprawny przedmiot 
badań. W przypadku odsłon filmowych musicalu mamy do czynienia z przy-
kładem kina gatunkowego, które na zasadzie umowy z widzami dostarcza 
rozrywki w określonym stylu i w określony sposób. Co za tym idzie można 
poprzez poszczególne realizacje badać oczekiwania widowni danego okresu 
oraz sprawdzać jej upodobania stylistyczne, formalne i fabularne.

Realizacje sceniczne musicalu ustawiają go gdzieś „pomiędzy” – pomiędzy 
teatrem dramatycznym a operą, między sztuką a rozrywką, między realizmem 
i prostotą przedstawienia a abstrakcją i umownością (z czego dwie ostatnie 
opozycje odnoszą się również do filmu). To między innymi te przecięcia, spory 
oraz problemy gatunkowe można nieustannie badać i redefiniować. Przykła-
dem nawiązań do innych gatunków może być np. musical Rent4. Zarówno na 
poziomie fabularnym (symboliczne rozpoczęcie w dzień Bożego Narodzenia, 
charakterystyczna grupa postaci – ubodzy, ale wolni intelektualiści i artyści), 

4 Muzyka i scenariusz: Jonathan Larson.
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jak i strukturalnym (bohaterowie porozumiewają się za pomocą śpiewu, wykonu-
ją solowe numery (jak arie), duety (jak w operze) i śpiewają chóralnie [Musical. 
Poszerzanie pola gatunku, 2013]) jest on nawiązaniem do opery Cyganeria.

Zarówno w przypadku realizacji filmowych, jak i teatralnych poszczególnych 
musicali badać możemy także aspekty literackie, kulturowe, muzyczne i spo-
łeczne. Analizować można scenografię, kostiumy, a także wszelkie połączenia: 
muzyki ze słowem, choreografii z fabułą, aktualnych okoliczności społeczno-
-politycznych z wydźwiękiem danej realizacji. Jak wskazują redaktorzy publi-
kacji Musical. Poszerzanie pola gatunku we wstępie do książki, musical cały 
czas ewoluuje, a jego (zdaje się: jedyną) niezmienną istotą staje się muzyczność 
(musical – ang. muzyczny).

Tym sposobem do grona musicali możemy zaliczyć np. film Sweeney Todd: 
Demoniczny golibroda z Fleet Street w reż. Tima Burtona5 opowiadający o fry-
zjerze, który mordował swoich klientów (mszcząc się za doznane w przeszło-
ści krzywdy), a jego wspólniczka przerabiała ich zwłoki na mięsne paszteci-
ki. Historia ta funkcjonowała na początku w miejskiej legendzie, następnie 
(w okolicach XIX wieku) przeszła do podrzędnej literatury, trafiła także na 
deski teatru, na ekranach kinowych pojawiła się już w latach dwudziestych XX 
wieku, żeby na początku XXI wieku, ocierając się także o Broadway, powrócić 
w ekranizacji z Johnnym Deppem w roli głównej. W tej opowieści mamy do 
czynienia z zestawieniem horroru (a w nim problematyki etycznej w świetle 
makabrycznych wydarzeń) i musicalu (stawiającego na czele utopijność świata 
przedstawionego), a więc: reprezentację hybrydy gatunków (Musical. Posze-
rzanie pola gatunku, 2013).

Bardzo istotną cechą musicalu jest także jego atrakcyjność, a przez to docie-
ranie do szerokiego grona odbiorców. Daniel Wyszogrodzki dodaje, że ważnym 
aspektem tego gatunku jest także […] utożsamienie się publiczności ze scenicz-
nymi bohaterami. Przynajmniej zaś potencjalna możliwość takiego utożsamie-
nia (Wyszogrodzki 2018). Spektakle musicalowe charakteryzują się bardzo 
dużym zainteresowaniem ze strony widowni, umożliwiając udział w sztuce 
także widzom mniej obytym z teatrem. Jak stwierdza w wywiadzie dla strony 
Meakultura, prof. Joanna Maleszyńska:

Czy musical jest gatunkiem „dla każdego”? Z pewnością – ma on charak-
ter „demokratyczny”, jest raczej niesnobistyczny i ma charakter popularny, 
tzn. nie zadziera nosa i nie stawia specjalnych wymagań publiczności (jak to 
ma miejsce wobec publiczności operowej, poczynając od czasów Wagnerow-

5 Premiera: 03.12.2007.
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skiego dramatu muzycznego); musical raczej stara się spełnić oczekiwania 
widzów, przyciągnąć ich do teatru, a potem dać im satysfakcję estetyczną, 
wzruszenie, i – last but not least – rozrywkę (Bocian 2018).

Istnieje także szansa, jeśli spektakl zostanie sprawnie zbudowany przez 
twórców (tzn. będzie jednocześnie przystępny w odbiorze, ale także o wysokiej 
jakości artystycznej), że początkujący widz sięgnie z czasem także po bardziej 
skomplikowane formalnie sztuki czy filmy.

Niektóre spektakle czy filmy musicalowe są wręcz minimalistyczne pod 
względem formy i realizacji, jak choćby Once6, który prof. Maleszyńska po-
równuje do orkiestry kameralnej i dodaje:

[…] niewielu w nim muzyków, a i partytura jest niezbyt rozbudowana. Już 
jego „baza” – powstały w 2006 roku film muzyczny miał skromny charakter, 
kilku bohaterów i „wyciszoną” pointę. […] przypominał społeczne kino bry-
tyjskie spod znaku Kena Loacha czy Nicolasa Roega: niemal dokumentalny 
sposób filmowania, ruchoma kamera, naturalne wnętrza i plenery, zwykli 
bohaterowie w starych ubraniach. […] prostota i jednoczesna zawiłość ich 
relacji; piosenka jako wyrazicielka uczuć, przeszkoda i pomost między ludźmi 
(Maleszyńska 2018).

Inne będą emanacją sztuczności, przepychu i stylizacji. Musical często reali-
zuje bowiem założenia kampu. Najjaskrawszym przykładem takiego zjawiska 
jest film Rocky Horror Picture Show7, który już od pierwszej sceny wskazuje 
widzowi, że będzie miał do czynienia z grą opozycjami. Kamp znosi podziały 
na dobre i złe, na wysokie i niskie. Jak pisze w swoim artykule Piotr Buśko: 
[badając kamp] Warto porzucić myślenie wertykalne na rzecz horyzontalne-
go i płaszczyznowego traktowania zjawisk określanych jako kampowe. W ten 
sposób odrzucamy kwestię nadrzędności, by na jej miejsce mogła wkroczyć 
teoria współrzędnych zbiorów, które wzajemnie na siebie wpływają (Musical. 
Poszerzanie pola gatunku 2013). Zalecenia te można by odnieść także do ba-
dań nad musicalem, którego poszczególne elementy wpływają na siebie i się 
uzupełniają. W kategorii kampu istotna jest także jej demokratyczność, która 
dopuszcza zróżnicowanie i wielogłos nieobce również musicalowi.

Przywołując cechę różnorodności należałoby także wspomnieć o muzyce 
w musicalu. Bardzo sprawny przekrój wykorzystywanych w historii musica-

6 Polska premiera: 12.05.2018, Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, reż. Wojciech 
Kępczyński.

7 Reżyseria: Jim Sharman, premiera: 14 sierpnia 1975.
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lu gatunków muzycznych prezentuje we wstępie do swojej książki Wyszo-
grodzki:

[…] nowoczesny musical budził się w erze swingu (42nd Street), prze-
szedł pionierski etap jazzu nowoczesnego (West Side Story), pamiętał 
o operetkowej przeszłości (My Fair Lady), zakochał się w rock’n’rollu 
(Grease), nie ominął klasycznego rocka (Hair), udowodnił, że może być 
w nim wszystkiego po trochu (The Phantom of the Opera), eklektycznie 
powiązał pop z muzyką symfoniczną (Les Miserables), otarł się nawet 
o muzykę etniczną (The Lion King) i dwudziestowieczną klasykę (Sweeney 
Todd) (Wyszogrodzki 2018).

Zróżnicowaniu gatunków muzycznych towarzyszyły ewolucje zaintereso-
wań twórców librett musicalowych. Współcześnie istnieje już: musical wo-
jenny (Miss Sajgon), polityczny (Yodok), społeczny (Hamilton), historyczny 
(Le Roi Soleil), feministyczny (Waitress), poruszający problemy rasizmu 
(Hairspray – traktuje także o body shamingu i potrzebie akceptacji), tożsa-
mości płciowej (Hedwig and the Angry Inch) czy musical o walce z chorobą 
psychiczną (Next to normal). Powrócić warto także do wspomnianego już 
musicalu Once, który nie tylko realizowany jest bez stereotypowego musi-
calowego anturażu i posługuje się rekwizytami codzienności (jak np. odku-
rzacz), ale opowiada o zwykłych ludziach w kontekście zjawisk społecznych. 
Położenie głównej bohaterki, będącej imigrantką z Czech, reprezentuje sy-
tuację charakterystyczną dla XXI wieku – emigrację z Europy Wschodniej 
do Irlandii i Wielkiej Brytanii. Musical dawno przestał więc oznaczać tylko 
cekiny, świetliste schody i pióra (choć i one znajdują w nim swoje miejsce), 
za to z zapałem i dobrymi skutkami artystycznymi podejmuje problemy ważne 
dla współczesności.

Ciekawym zagadnieniem, o którym nie można nie wspomnieć, pisząc o musi-
calu w Polsce, jest także nasza rodzima twórczość, z której szczególnie korzysta 
Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu. W jego repertuarze nie znajdziemy 
raczej broadwayowskich hitów czy spektakli popularnych na West Endzie. 
Dyrektor teatru Konrad Imiela kreuje spójny (a zarazem bardzo różnorod-
ny) repertuar składający się głównie z autorskich spektakli polskich twórców. 
Niedawno premierę miał tam Mock. Czarna burleska8, będący – jak wskazuje 
tytuł – burleskową odsłoną opowiadań kryminalnych Marka Krajewskiego. 
Na deskach Capitolu zobaczyć można aktualnie trzy spektakle Agaty Dudy-

8 Premiera: 12.10.2019, reżyseria: Konrad Imiela.
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-Gracz9. Spektakle takie, jak Makbet, czy Ja, Piotr Rivière…, stylistycznie 
bardzo odbiegają od amerykańskiego musicalu i zdecydowanie bliżej im do 
teatru dramatycznego, a jednak znajdują odbiorców zainteresowanych takim 
przekazem. We wrocławskim Teatrze Muzycznym tworzy też Wojciech Kościel-
niak10, którego przedstawienia stanowią oddzielny gatunek teatru muzycznego. 
Swoje spektakle opiera głównie na wielkiej literaturze polskiej i europejskiej 
(np. Mistrz i Małgorzata czy planowane w Teatrze Muzycznym w Gdyni Quo 
Vadis), reżyserując spektakle w całej Polsce i tworząc na scenie bardzo cha-
rakterystyczny świat.

działalność koła badań nad musicalem

Koło Badań nad Musicalem „Synteza Sztuk” istnieje oficjalnie, co oznacza 
zgodę Rektora UAM na jego funkcjonowanie oraz otrzymanie formalnego 
statusu Studenckiego Koła Naukowego, od 2014 roku. Wcześniej działało 
już prężnie i z dużym powodzeniem wśród osób uczących się na Wydziale 
Filologii Polskiej i Klasycznej poznańskiego uniwersytetu. Warto zaznaczyć, 
że grupa ta uformowała się w bardzo sprzyjającym środowisku. Od 2011 roku 
w Poznaniu funkcjonuje bowiem Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym 
UAM, zrzeszające literaturoznawców, muzykologów i innych badaczy zain-
teresowanych tematyką opery, musicalu i pozostałych gatunków z pogranicza 
muzyki i teatru11.

W 2008 roku z inicjatywy studentów polonistyki, pod opieką naukową wykła-
dowców: prof. Joanny Maleszyńskiej i dr Joanny Roszak (z Instytutu Filologii 
Polskiej) oraz prof. Rafała Koschanego (z Instytutu Filmoznawstwa), została 
zorganizowana pierwsza sesja naukowa, poświęcona gatunkowi musicalowemu 
i jego różnym interpretacjom. Referaty wygłosili na niej profesorowie, dok-
toranci i studenci, i ta struktura – by tak rzec – pionowa stała się wzorem dla 
późniejszych naukowych działań w obszarze badań nad musicalem. W czasie 
obrad piosenki z popularnych filmów muzycznych wykonywał wybitny bas-ba-

9 Ja, Piotr Rivière…, premiera: 9.11.2012; Po „Burzy” Szekspira, premiera: 
8.04.2016; Makbet, premiera: 13.10.2017.

10 Mistrz i Małgorzata, premiera: 28.09. 2013 (na otwarcie teatru po przebudowie) 
Blaszany bębenek, premiera: 6.10.2018; Frankenstein, premiera 23.11.2011 w RCTB przy 
Hali Stulecia, wznowienie w Teatrze Muzycznym Capitol 15.02.2018.

11 Radę naukową CBNTM tworzą: prof. UAM dr hab. Elżbieta Nowicka (Dyrektor 
CBNTM); prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa (Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk 
UAM); prof. dr hab. Irena Poniatowska (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa) 
oraz prof. dr hab. Krzysztof Meyer (Katedra Muzykologii UAM).
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ryton Maciej Straburzyński, wtedy student, a obecnie wykładowca nauczający 
śpiewu w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

W tym poznańskim środowisku od początku traktowano musical poważ-
nie, angażując w działania najlepszych artystów i najbardziej kompetentnych 
badaczy. Celem było – dziesięć lat temu i jest nadal – żeby gatunek, który nas 
interesuje, umieścić w szerokim kontekście kulturowym, tj. wskazać na jego 
genetyczne powiązania nie tylko z operą i operetką oraz z teatrem dramatycz-
nym, ale także z literaturą; aby zawsze mieć na uwadze, że musical (każdy 
musical) reprezentuje s y n t e z ę s z t u k, bo składa się nań muzyka, libretto, 
choreografia, scenografia, wykonanie aktorskie (o czym pisałam już wcześniej) 
i każdy z tych elementów jest niezbywalny, a wartość przekazu zależy od po-
ziomu składowych, a nie od – niesłusznie i niemal rutynowo deprecjonowanej 
– konwencji.

Nieformalna jeszcze grupa miłośników musicalu (pod wodzą trójki wymie-
nionych wyżej założycieli koła) zorganizowała trzy sesje naukowe nt. musicalu 
(w 2008, 2009 i w 2011 roku), których pokłosiem jest cytowana przeze mnie 
niejednokrotnie książka zbiorowa Musical. Poszerzanie pola gatunku. Kolejny 
tom pt. Republika musicali, zbierający referaty ze współorganizowanych przez 
nas sesji w Gdańsku (w maju 2018 roku) i w Poznaniu (w czerwcu 2019 roku), 
ukaże się za parę miesięcy drukiem.

Od 2018 roku redagujemy pismo ukazujące się w Internecie pod nazwą „Białe 
Zeszyty”, które zawiera recenzje ze spektakli, wywiady z artystami i artykuły 
nt. musicalu scenicznego i filmowego pisane przez członków Koła. W 2018 
i w 2019 roku zorganizowaliśmy na terenie uczelni wspólne oglądanie transmisji 
z Konkursu Eurowizji, połączone z minisesjami na temat kultury festiwalu.

Przez Koło w okresie dekady jego istnienia przewinęło się około 50. osób, 
aktywnych członków koła. Organizujemy spotkania tematyczne, wyjścia na 
spektakle do opery, teatru muzycznego, na koncerty i do kina (na filmy mu-
zyczne), wyjazdy na wybrane spektakle (np. do Opery i Filharmonii Podlaskiej 
w Białymstoku, do Teatru Muzycznego w Gdyni czy do wrocławskiego Capito-
lu) oraz sesje naukowe. Na naszym fanpage’u na Facebooku publikujemy także 
serię #Notatki_z_musicalu, które stanowią krótkie merytoryczne podsumowania 
naszych cyklicznych spotkań.

Dzięki wsparciu Instytutu Filologii Polskiej UAM kilkunastu członkom 
„Syntezy Sztuk” udało się wyjechać w semestrze zimowym roku akademickie-
go 2019/2020 do Wrocławia na spektakl Mock. Czarna burleska, który wyrósł 
z podstawy literackiej łączącej kryminał i melodramat z historią Wrocławia. 
Reżyser Konrad Imiela, wraz z zespołem realizatorów, udowodnił, że nazwa 
naszego koła jest jak najbardziej na miejscu. Na efekt końcowy wpłynęła syn-
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teza różnorodnych odmian sztuki. W scenografii autorstwa Anny Haudek widać 
wpływy sztuki Bauhausu, a jej dopełnieniem były bardzo sprawnie odwzorowu-
jące fotografię historyczną wizualizacje Łukasza Gawrońskiego. Choreografię 
stworzył Jacek Gębura, któremu – choć od wielu lat związany jest z Teatrem 
Muzycznym Capitol – bliski jest także teatr tańca i taniec współczesny. Fuzji tej 
dopełnia, a nawet stanowi jej podstawę, muzyka Grzegorza Rdzaka – młodego 
kompozytora, który w sposób zaskakujący, ale bardzo sprawny, łączy w ramach 
spektaklu różne gatunki (nie stroniąc także od hip-hopu). Po spektaklu odby-
liśmy merytoryczną dyskusję z Dyrektorem Teatru Muzycznego Capitol oraz 
reżyserem spektaklu w jednej osobie, który zabrał nas na nocne zwiedzanie 
teatru. Po powrocie chętni studenci napisali recenzje, czekające na publikację 
w „Białych Zeszytach”, w których znajdzie się także fragment naszej rozmowy 
z Konradem Imielą.

Traktujemy te formy aktywności naukowej i artystycznej jako sposób popula-
ryzacji musicalu i wiedzy o nim. W tym roku przygotowujemy np. projekt Dwa 
stulecia kankana na doroczny, majowy Festiwal Nauki i Sztuki UAM. Mamy 
przy tym satysfakcję z obcowania z gronem entuzjastów o otwartych głowach, 
gotowych podjąć się trudnego zadania prezentacji ukochanego gatunku, na 
wysokim poziomie naukowym i wbrew stereotypom.

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wynika, że badania nad musicalem, szczegól-
nie w odniesieniu do jego teatralnej reprezentacji stanowią lukę w dyskursie 
akademickim. Nie jest to jednak gatunek, który na uwagę nie zasługuje. Jego 
rozliczne elementy mogą być poddawane wieloaspektowym badaniom.

Należałoby podjąć działania mające na celu propagowanie wiedzy na temat 
tego gatunku, a także wartości, które ze sobą niesie. Sytuacją wskazaną jest 
zwiększenie liczby konferencji, a co za tym idzie – publikacji naukowych 
związanych z musicalem. Zważywszy, że jest to gatunek interdyscyplinarny, 
w badania mogą zaangażować się przedstawiciele kilku dyscyplin, co może 
skutkować interesującą wymianą myśli, poglądów oraz spostrzeżeń.

Koło Badań nad Musicalem „Synteza Sztuk” ma na celu realizację wyżej 
wymienionych założeń. Potrzeba jednak większej liczby badaczy traktujących 
teatr muzyczny nie tylko jako formę ekspresji (studenckie teatry muzyczne – 
choć także nieliczne – istnieją), ale także jako pełnoprawny przedmiot dyskursu 
akademickiego.
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abstract

actiVities oF musical science club in reFerence to tHe 
Position oF musical in academic researcHes

The following paper discusses the objective of the Musical Science Club “Art Synthesis”. 
The goal of the group is to recognise musical as a meaningful and fully-fledged subject of 
academic research. This genre, as well as other theatrical phenomenons, is interdisciplinary, 
hence provides extensive room for scholarly analysis in literature, cultural studies, musi-
cology, theatre studies, performance and other areas of study, such as sociology. Musical, 
because of its attractiveness, can reach a large number of receivers, touching upon relevant 
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social and cultural problems. It is not legitimate to claim that musical is not worthy of the 
academic’s interest.

The author presents reasons why musical it’s noteworthy from, among others, literary 
studies, musicology, sociology point of view. She also provides examples of activities that 
can expanse the knowledge about musicals, which are used by the Musical Science Club in 
Poznań, e.x. while organising scientific seminars for students and professors about history 
and modernity of musical both in Poland as well as in the world.
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einleitende bemerkungen

Die Sprache an sich ist eins der fundamentalen Werkzeuge, die dem zwi-
schenmenschlichen Kontakt dienen. Der Sprechakt ist ein fester Bestandteil der 
Kommunikation und ohne ihn wäre es fast unmöglich, manche Informationen 
weiterzugeben. Die Sprechfähigkeit gehört zur menschlichen Natur. Manchmal 
wird sogar nicht bemerkt, wie bedeutungsvoll die Sprache ist, daher wird es 
geraten, diese bewusst und ethisch zu benutzen. Ethische Kommunikation, unter 
der man einen gewaltfreien und achtsamen Sprechakt versteht, hilft dabei, ge-
sunde Beziehungen zwischen Menschen aufzubauen und zu pflegen. Während 
der Zeiten der Nazi-Herrschaft kam es zu einer gegenteiligen Situation. Die 
Sprache diente der Manipulation jener Bevölkerung. „Der Verderb der Sprache 
ist der Verderb des Menschen“ (Dodd 2007; 9), daher ist es wichtig, diese mit 
Überlegung und Reflexion zu verwenden (vgl. Kastner 2008; 114).

In der vorliegenden Arbeit wird der Missbrauch der Sprache, der seinen 
Anfang in der Sprache des Dritten Reiches hatte, anhand von ausgewählten 
Wörtern, die sogar noch in der deutschen Alltagssprache der 60er Jahre ver-
wendet wurden, nach ethischen Kriterien analysiert. Im Mittelpunkt der Studie 
steht das Werk von Sternberger, Storz und Süskind „Aus dem Wörterbuch des 
Unmenschen“ (1968). Es gab mehr als eine Ausgabe dieses Wörterbuchs, die 
erste ist aus dem Jahre 1945, die späteren wurden mit Anhängen und Ergän-
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zungen publiziert, so dass man behaupten kann, dass die sich darin befindenden 
Ausdrücke eine längere Zeit überdauerten. In das Wörterbuch wurden einzelne 
Wörter eingetragen, deren allgemeine Bedeutung und Interpretation durch die 
Nationalsozialisten dargestellt wurde.

Fest steht, dass man mithilfe verschiedener Äußerungen die Denkweise eines 
Menschen beeinflussen und sogar ändern kann, wessen sich unser Ansprechpart-
ner nicht bewusst ist. Wie man spricht, gestaltet man die Welt, wodurch sich in 
dem Menschen bestimmte Denkweisen herausprägen, oft keine positiven. Dies 
kann dazu führen, dass eine Person sogar dehumanisiert wird bzw. das Wesen 
dieser Person nicht als menschlich betrachtet wird, was in der Nazi-Zeit der 
Fall war. Aufgrund redaktioneller Einschränkungen können nur einige dieser 
Missbräuche beschrieben werden.

die sprache des nationalsozialismus

Die durch die Nationalsozialisten verwendete Sprache war ohne Zweifel 
eine Art Manipulation der Bevölkerung, die der Nazi-Propaganda diente. Hitler 
setzte die deutsche Sprache als Waffe ein, indem er verschiedene Wörter der 
Fachsprache (vgl. Simon 2000; 3) alltäglich benutzte und dies auch von den 
anderen forderte. Mit Hilfe vieler in die Alltagssprache eingeführter Redewen-
dungen und Wörter mit geänderter Bedeutung zogen die Nazis die gesamte 
Bevölkerung Deutschlands mit sich. Die Sprache dieser Zeit diente als Bote 
für Hitlers Ideologie. Um seine Werte an andere weiterzuvermitteln, passte er 
das Deutsche an die Politik an. Goebbels, der Reichspropagandaleiter, änderte 
dabei die Sprache der Medien, der Zeitungen, des Fernsehens, aber vor allem 
der öffentlichen Radiosender, wodurch diese durch seine Zensur geprägt wurden 
(vgl. Kuchler 2014; 143).

Der Propagandaminister Hitlers prägte die Deutschen so, dass sie einheitlich 
reagierten. Das Ziel der Nazis war, mit der Sprache den Boden für ihre Taten 
zu bereiten, vor allem für die Anwendung von Gewalt. Die Parteimitglieder 
schrieben Wörterbücher, in denen Nazibegriffe eingetragen wurden. Man wollte 
die Wahrheit vor der Bevölkerung Deutschlands verschleiern. Die Anwendung 
von Gewalt wurde mit Gefühlsargumenten vertuscht. Dadurch änderte sich die 
Bedeutung vieler Wörter, was die Sprachbenutzer weder wahrgenommen noch 
erkannt hatten. Alles, was die Nazis unternahmen, war mit Euphemismen und 
Superlativen bestreut. Die Gegner der Partei wurden dagegen Verbrecher und 
Kriminelle genannt. So zeigten die Nationalsozialisten, dass die eigenen Ideen 
und Taten die besten waren.
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Die Denkweise der gesamten Bevölkerung wurde somit durch die NSDAP-
Mitlieder sehr stark beeinflusst und die Mehrheit erkannte dies nicht. Auch wenn 
sich in Deutschland nach dem Kriegsende sehr viel veränderte, entstand nicht 
gleich eine neue Sprache. Daher diskutierten die Sprachwissenschaftler sehr 
viel über die Denazifizierung der deutschen Sprache. Ein Schriftsteller jüdischer 
Herkunft, Klemperer (1947), der den Holocaust in Dresden überlebte, hat sich 
u.a. mit diesem Thema sehr ausführlich beschäftigt. In seinem Buch „LTI: No-
tizbuch eines Philologen“ stellt er die Veränderung der deutschen Sprache dar 
und zeigt auf, wie viele von diesen Wörtern nicht nur als Nazifikations-Waffe 
dienten, sondern auch in der Alltagssprache vorkamen. Diese Wörter wurden 
wegen der damaligen Sprachverwendung sehr oft benutzt und deswegen noch 
in der deutschen Sprache der Nachkriegszeiten verwendet. Klemperer bemerkte 
Folgendes:

„Ich beobachtete immer genauer, wie die Arbeiter in der Fabrik redeten, 
und wie die Gestapobestien sprachen […] Es waren keine großen Unter-
schiede zu merken; nein, eigentlich überhaupt keine. Fraglos waren alle, 
Anhänger und Gegner, Nutznießer und Opfer, von denselben Vorbildern 
geleitet. Ich suchte dieser Vorbilder habhaft zu werden, und das war in 
gewisser Hinsicht über alle Maßen einfach, denn alles, was in Deutschland 
gedruckt und geredet wurde, war ja durchaus parteiamtlich genormt […] 
alles schwamm in derselben braunen Sauce, und aus dieser absoluten Ein-
heitlichkeit der Schriftsprache erklärte sich denn auch die Gleichheit aller 
Redeform“ (Klemperer 2019/1936; 21).

Das Werk von Klemperer zeigt verschiedene Sprachveränderungen. Es ist 
eine Darstellung in der realen Welt von dem, was in dem „Wörterbuch des Un-
menschen“ beschrieben wurde. Die Autoren von diesem Wörterbuch setzten sich 
mit diesem Thema des Missbrauches der Sprache noch intensiver auseinander, 
indem die genauen Manipulationstechniken beschrieben und analysiert wurden.

Sternberger schildert in dem Vorwort des Wörterbuchs folgendes:

„Lange hatten wir geglaubt, dieser gewalttätige Satzbau, diese verküm-
merte Grammatik, dieser monströse und zugleich krüppelhafte Wortschatz 
seien der Ausdruck der Gewaltherrschaft – ihr Ausdruck oder ihre bleckende 
Maske -, und so würde dies alles auch mit ihr in Trümmer sinken. Es ist auch 
mit ihr in Trümmer gesunken. Aber kein reines und neues, kein bescheideneres 
und gelenkigeres, kein freundliches Sprachwesen ist entstanden“ (Sternberger 
u. a. 1968; 8)
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Mithilfe dieser Aussage zeigt er, wie das Deutsche jener Zeit noch so manch 
ein nationalsozialistisches Merkmal trug. Die Veröffentlichungen des Wörter-
buches führten zu einer sehr starken Aufregung unter den Sprachethikern. Den 
Autoren des Wörterbuches zufolge tragen ihre sprachkritischen Analysen dazu 
bei, „die Augen zu öffnen, das Gehör zu schärfen, die Zungen schamhaft zu 
machen“ (Sternberger u. a. 1968; 9). In diesem Kontext sollte betont werden, 
dass sich die Sprachkritiker jener Zeit nicht nur mit der Sprache als System 
beschäftigten, sondern auch mit der Art ihres Gebrauchs und den unbewussten 
sprachlichen Gewohnheiten der Sprachbenutzer. Das führte dazu, dass man 
die oben dargestellte Redeweise aus dem Deutschen löschen, d.h. die Sprache 
denazifizieren wollte.

Zu einer der erwähnten Sprechweisen gehört die Manipulation der Nazis, 
auf die sich die Autoren des Wörterbuches beziehen, indem sie die Spuren der 
Nazi-Sprache analysieren. In dem Werk befasst man sich u. a. damit, dass der 
Mensch mithilfe der Sprache als Gegenstand betrachtet wurde und dass sie zur 
Änderung seiner Denkweise beitragen konnte. Wie Żurawlew bemerkt, kann 
die Sprache verursachen, dass

„sich der Mensch in einer entsubjektivierten Wirklichkeit befindet, in der 
nicht seine Würde, seine Menschlichkeit entscheidet, sondern eine vorläufige 
Funktion, die er in einer gegebenen Situation erfüllt. Mittels der Sprache lässt 
sich also über Menschen sprechen als über zu etwas nützliche Werkzeuge, 
was ihnen in der Folge die Möglichkeit zu entscheiden entzieht und was in 
der weiteren Perspektive durch Herabwürdigung zur sozialen Ausgrenzung 
führt“ (Żurawlew 2018; 494).

beispiele für den sprachmissbrauch im nachkriegsdeutschen

Das sprachliche Erbe des Dritten Reiches führte zu einer starken Auseinan-
dersetzung mit dem Nationalsozialismus. Mit dieser Auseinandersetzung haben 
sich vor allem Sprachkritiker beschäftigt. Die Sprachkritik entwirft ein Bild 
der Sprache, wie sie sein und funktionieren sollte (vgl. Dodd 2007; 9). Laut 
Schwie und Wengeler (2005; 25 f. 26) „setzt sie keine Normen, sondern sie 
reflektiert Normen, macht sie bewusst und zwingt im besten Falle Alternativen 
auf. Sprachkritik ist somit zu verstehen als ein Korrektiv im Machtspiel der 
Sprechweisen, der Diskurse. Als Teil einer angewandten Sprachwissenschaft 
lässt sich Sprachkritik sachlich begründen und weiter kultivieren“.

Die während der Nazi-Herschafft benutzte Sprache ist unter keinen Um-
ständen als ethisch zu betrachten. Ein Beispiel für den Missbrauch der Sprache 
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ist das Wort Auftrag. Laut Duden (2001; 190) bedeutet es eine zur Erledigung 
übertragene Aufgabe. Alle Menschen können zu etwas beauftragt werden. Es 
gibt immer einen Auftraggeber und einen Auftragnehmer, der eine stellt jeman-
dem eine Aufgabe, der andere realisiert sie mit allen möglichen Mitteln. Der 
Beauftragte ist in gewisser Hinsicht ein Bote, der den Auftrag übernimmt und 
ihn weitergibt.

Das bedeutet, er kann eine andere Meinung über etwas haben. In dem Wör-
terbuch des Unmenschen bezieht man sich auf die Kirche, die das Wort Gottes 
an die Gesellschaft weitergeben soll, da sie von Gott diese Aufgabe bekommen 
hat. Erfinder fühlten sich beauftragt, etwas Neues für die Menschheit zu entde-
cken, es gibt Personen, die das Gefühl haben, eine Lebensmission erfüllen zu 
müssen. Man kennt dabei den Auftraggeber nicht.

„Der Vollzug eines Auftrages muß stumme Andacht wecken, die Darlegung 
von Zwecken und Mitteln aber unterliegt der Diskussion. Auch Gesetze und 
Verfassungsartikel, wenn sie im gegebenen Fall einer öffentlichen Einrichtung 
ihre „Aufgabe“ zuweisen, können der Diskussion nicht entzogen werden“ 
(Sternberger u. a. 1968; 32).

Die Nazis bezogen sich immer auf ihren Auftrag, ohne sich selbst als Auf-
traggeber zu bezeichnen. Dies bewirkte, dass die Gesellschaft der Meinung war, 
man dürfe die Partei von der Erfüllung ihres Auftrags nicht abhalten und man 
müsse ihr bei dieser Aufgabe sogar helfen, um ihr die Arbeit zu erleichtern.

Es lief darauf hinaus, dass die Nazis das Wort Auftrag ohne den genannten 
Auftraggeber benutzten, um eigene Aktionen zu rechtfertigen und um die Mittel 
ihrer Aktionen zu heiligen, d. h. um ihre Handlungen gegen die Menschlichkeit 
zu vertuschen. Die durch die Sprachhandlungen der Nazis manipulierte Bevöl-
kerung suchte nicht einmal nach einem diesen Befehl erteilenden Auftraggeber. 
Aus Sicht der Sprachkritiker und Sprachethiker ist solch ein Gebrauch des Le-
xems Auftrag ein klares Beispiel sprachlicher Manipulation der Bevölkerung.

Ein weiterer Beispiel unmoralischer Nutzung der Sprache ist das Wort Be-
treuung. In dem „Wörterbuch des Unmenschen“ steht: „Man betreut jemanden 
und damit basta. Dieses Verhältnis ist ein totales. Die Betreuung ist diejenige Art 
von Terror, für die Jemand – der Betreute – Dank schuldet“ (Sternberger u. a. 
1968; 95). Das Wort Betreuung bedeutete in der damaligen Zeit die Autonomie 
des Handelns aufzugeben. So, wie sich die Vorschullehrer um die Vorschulkin-
der kümmern, so hat sich der Staat um das deutsche Volk gekümmert, damit 
die deutsche Gesellschaft „in derselben Richtung“ oder auf die gleiche Art und 
Weise dachte, wodurch sie leichter manipuliert werden konnte. Betreuen heißt 



66 Małgorzata Sadowska

helfen, helfen wiederum heißt, den richtigen Weg zu zeigen, etwas zu tun, zu 
erklären, warum eine bestimmte Sache eben so und nicht anders aussieht. Es lässt 
sich auch nicht übersehen, dass das Wort Betreuen das Element treu enthält. Das 
obige Zitat stellt das Denken der damaligen Zeit dar. Es zeigt auf, wie die wahre 
Bedeutung des Wortes, das viele Jahre lang so häufig verwendet wurde, unter 
einem Euphemismus verborgen ist. Jemand, der Hilfe bekommt, sollte dankbar 
sein. Der Helfer ist von niemandem und nichts abhängig, er ist autonom. Nach 
dem Krieg wurde das Wort benutzt und in das Wörterbuch eingetragen, da es den 
„Wortschatz der Gewaltherrschaft“ verkörperte. Dadurch, dass man die Menschen 
betreute, wurden sie der Möglichkeit beraubt, selbstständig zu funktionieren.

Das nächste Wort, dessen Sinn in der nationalsozialistischen Ideologie ver-
wurzelt ist, ist Kontakt. Als Kontakt wurde jede zwischenmenschliche Beziehung 
bezeichnet. So fühlte man sich einsam, irgendwie begrenzt. Sternberger, der sich 
mit diesem Wort auseinandersetzt, bemerkt in diesem Kontext: „Verschwunden 
sind Berührungen, Beziehungen, Verhältnisse, Bekanntschaften, vergilbt ist 
der Geschäftsverkehr, der Auslandsbesuch, die Einladung. Man knüpft nicht 
Freundschaft an, sondern nimmt Kontakt auf“ (Sternberger u. a. 1968; 101). 
Auch dieses lexikalische Beispiel zeigt, dass der Mensch nicht als Mensch 
betrachtet wurde. Solch ein Missbrauch dieses Wortes ist laut Sternberger auch 
noch im Deutschen der Nachkriegszeit zu bemerken. Alles waren nur Kontakte, 
nicht mal eine Berührung, nichts wurde ertastet. Es waren nur Kontakte, die 
vor allem im Handeln als nützlich betrachtet werden konnten, die keine tiefere 
Zusammenarbeit annahmen. Aus der Perspektive der sprachethischen Forschung 
ist dies sehr nachteilig für die Wahrnehmung des Menschen als autonomes und 
für sich selbst verantwortliches Individuum. Der bloße Kontakt ist kurz, oft 
nur physisch, noch häufiger ist er zufällig. Wenn man das alles, alle mensch-
lichen Beziehungen auf ein einfaches und unbedeutendes Wort wie das hier 
beschriebene zurückführt, nimmt man den Menschen die Menschlichkeit, die 
sie von anderen Lebewesen in der Welt unterscheidet. Wie Sternberger treffend 
bemerkt: „Der Kontakt bleibt allemal eine äußerst reduzierte, eine rudimentäre, 
eine kümmerliche Art menschlichen Umgangs“ (Sternberger u. a. 1968; 203).

Das Individuum wurde also von der Gesellschaft getrennt. Dies konnte zur 
Einschüchterung der gesamten Nation führen und auch dazu, dass Menschen 
voneinander isoliert wurden – eine Einheit ist schließlich viel leichter zu kon-
trollieren und zu manipulieren. Nach der Nazi-Zeit wurde dieses Wort mit der 
gleichen Bedeutung genutzt. Wo man die menschlichen Beziehungen einschrän-
ken wollte, hatte man dieses Wort parat.

Ein weiteres Beispiel ist das allbekannte Wort Verwendung. Im Wörterbuch 
steht, dass es vom Wort Wenden – einem Vorgang des Bewegens – abstammt. 
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Die bekannteste Bedeutung ist aber Brauchen, Verbrauchen, Aufwenden. Wei-
terhin liest man im Werk von Sternberger et al.:

„Was alles in diesem Sinn verwendet oder verwandt werden kann, ist […] 
Geld und Besitz, Zeit, Mühe, Fleiß, Kräfte, Fähigkeiten, Stoffe, Materialien, 
Wörter, Kunstmittel, ja das Leben – so nämlich bei Schiller: Sein Leben wird 
er für den Vater freudig verwenden – aber erst [zuletzt] im allerletzten Absatz 
erfahren wir, daß auch Personen verwendet werden (oder auf das Hauptwort 
zurückzukommen und die heute gängige Konstruktion einzuflechten) Verwen-
dung finden können“ (Sternberger u. a. 1968; 205)

Bei der Erläuterung des Gebrauchs des Substantivs Verwendung im Nach-
kriegsdeutschen beziehen sich die Autoren (1968) auf dessen nationalsozialisti-
sche Quellen. In der Nazi-Zeit ging es darum, die Menschen zu verwenden, so, 
wie man verschiedene Gegenstände oder Instrumente verwendet. Dies lässt sich 
auf ein Herrschaftsverhältnis zurückzuführen. Die Skala reicht von der antiken 
Sklaverei bis zum modernen Militär (Sternberger u. a. 1968; 205).

Laut personalistischer Beschreibungskriterien muss festgestellt werden, dass 
es unmoralisch ist, das Wort verwenden zu benutzen, wenn man sich auf eine 
Person bezieht. Solch ein Sprachgebrauch bedeutet die Vergegenständlichung 
des Menschen und steht im Widerspruch zu dem, was wir als moderne Menschen 
über die Menschenrechte wissen. Diese Menschenrechte wurden besonders von 
den Nationalsozialisten verletzt – sie haben den Menschen als nutzbar oder 
verwendbar angesehen. Der Mensch diente für viele von ihnen als Werkzeug. 
Man darf auch nicht vergessen, dass die Opfer der Konzentrationslager nicht 
nur als Arbeiter „verwendet“ wurden. Auch ihre toten Körper wurden als wieder 
verwendbares Material betrachtet. So entstanden Matratzen, Seife und Lampen 
aus den menschlichen „Überresten“. Wenn man diese grausamen Fakten ana-
lysiert, dann scheint es undenkbar zu sein, dass die deutschen Sprachbenutzer 
noch in den 60er Jahren das Wort verwenden in dem Kontext gebraucht haben, 
der zur Herabwürdigung des Menschen führte. Wenn man den Menschen ver-
wendet, nimmt man ihm alles weg, was menschlich ist. So haben sich, woran 
Sternberger erinnert, die Nationalsozialisten verhalten, infolgedessen die Men-
schen das Gefühl hatten, allein zu sein. Ohne Freunde, nur mit Kontakten, die 
auch verwendungsfähig waren. Man nahm ihnen alles, was für den Menschen 
wichtig war. Falls jemand in der NS-Zeit zum Kämpfen fähig war, war er 
kriegsverwendungsfähig, was ein treffendes Beispiel dafür ist. Und auch noch 
in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entschieden die Ärzte, ob ein Patient 
arbeitsverwendungsfähig ist. Wenn man diese „Verwendungsmöglichkeit“ nicht 
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zugesprochen bekam, dann hatte man keine Mittel für seine Existenz. Sternber-
ger erinnert in seinen Ausführungen:

„Die Eintragung Nicht zu verwenden […], die sich im Zweiten Weltkrieg 
in manchen deutschen Wehrpässen fand, zielte daher nicht etwa darauf ab, 
den Inhaber aus der Sklaverei zu entlassen und seiner autonomen Freiheit 
zurückzugeben, sondern war im Gegenteil, höchst paradoxerweise und wie 
zum Hohn, gerade bestimmt, ihm jenes letzte, entleihende Selbstbewusstsein 
der Verwendbarkeit vollends und restlose auszutreiben, ihm nämlich seine 
Wehrwürdigkeit zu nehmen“ (Sternberger u. a 1968; 207).

Hitler und seine nationalsozialistischen Genossen verwendeten viele derartige 
Wörter aus den Fachsprachen, wie beispielsweise das Wort Gleichschaltung, das 
aus dem Bereich der Elektrotechnik stammt. Die Nationalsozialisten wollten 
das Volk gleichschalten, was bedeutete, dass alle dieselbe Richtung einschlagen, 
auf die gleiche Art und Weise denken sollten.

abschlussbemerkungen

Während der Herrschaft des Dritten Reiches gab es für die Machthaber keine 
Menschlichkeit, keine Menschen und keinen Humanismus. Für sie waren nur 
sie selbst menschliche Individuen, die Bevölkerung Deutschlands sahen sie als 
Gegenstände an, die für ihre eigenen Zwecke genutzt werden konnten. Dadurch 
wurde das Selbstwertgefühl gesenkt, die Person als Teil des Volkes wurde in 
vielen Fällen anfälliger für äußere Einflüsse, sah keine guten Eigenschaften mehr 
in sich selbst. Die Deutschen wurden ihrer Menschlichkeit beraubt und durch 
die Behandlung als Gegenstand eingeschüchtert. Zu dieser Einschüchterung 
diente den Nazis die entsprechend manipulierende Sprache. Sternberger und 
seine Mitautoren weisen in ihrem Buch zu Recht darauf hin, dass die Sprache, 
die eine Sprachgemeinschaft konstituieren soll, nicht auf solchen Missbräuchen 
basieren darf.

Die Sprache der Nationalsozialisten nutzte alles, was der deutschen Spra-
che zur Verfügung stand, um die Menschen zu manipulieren. Regimekritische 
Situationen konnten so oft im Keim erstickt werden. Es ist aber wichtig zu 
erwähnen, dass es keine gute oder böse Sprache gibt. Gut bzw. böse können die 
Kommunikationshaltungen derer sein, die sich der Sprache bedienen.

Die Wörter, die die Sprachbenutzer wählen, haben einen großen Einfluss auf 
die Taten anderer. Mit der Sprache kann man das Bild der Welt verändern, ebenso 
wie man mittels der Sprache den Menschen beeinflussen kann. Die Sprache ist, 
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wie am Anfang schon erwähnt, ein Werkzeug der zwischenmenschlichen Kom-
munikation, des Aufbauens gegenseitiger Beziehungen. Das Werk Sternbergers 
betonte dies und regte die Sprachkritiker seiner Zeit dazu an, die Sprechakte 
auch in Anlehnung an die ethischen Kriterien zu beschreiben.

In dieser Arbeit versuchte man einige Fälle des Sprachmissbrauches in der 
nachkriegsdeutschen Sprache nach diesen Kriterien zu analysieren. Sie sind 
von großem Belang für die moralische Qualifizierung der Kommunikations-
handlungen. Die Ethik der Sprache ermöglicht u.a. Fragen zu stellen, ob ein 
bestimmter Sprachgebrauch mit der Achtung der Menschenwürde einhergeht, 
inwieweit er die Komplexität und Mehrdimensionalität der menschlichen Natur 
berücksichtigt, oder aber inwieweit man durch eine konkrete Sprachanwendung 
dem Menschen das Recht gewährt, seine eigenen Überzeugungen zu haben bzw. 
sie zu ändern, ohne das Gefühl der Sicherheit zu verlieren.

bibliographie:

Dodd W. J. 2007. Jedes Wort wandelt die Welt. Dolf Sternbergers politische Sprach-
kritik, Wallstein Verlag, Göttingen.

Duden 2001. Deutsches Universalwörterbuch. 4. Neu bearbeit. und erweiterte Aufl., 
Dudenverlag, Mannheim u. a.

Kastner M. 2008. Ethische Kommunikation. In: A. E. Auhagen (Hrsg.). Positive 
Psychologie. Anleitung zum „besseren“ Leben, Weinheim, Basel, S. 114-135.

Klemperer V. 2019/1936. LTI Notizbuch eines Philologen, Reclam Taschenbuch 
Verlag, Leck, online https://www.reclam.de/data/media/978-3-15-020520-4.
pdf Zugang: 11.07.20.

Kuchler C. 2014. NS-Propaganda im 21. Jahrhundert. Zwischen Verbot und öffent-
licher Auseinandersetzung, Böhlau Verlag, Köln

Schiewe, J., M. Wengeler 2005. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur. 
Einführung der Herausgeber zum ersten Heft, Tübingen, S. 1-13.

Simon G. 2000. Art, Auslese, Ausmerze. Ein bisher unbekanntes Wörterbuch-
Unternehmen aus dem SSHauptamt im Kontext der Weltanschauungslexika des 
3. Reichs, Ges. für interdisziplinäre Forschung, Tübingen.

Sternberger D., Storz G., Süskind W. E. 1968. Aus dem Wörterbuch des Unmen-
schen. Neue Ausgabe mit den Zeugnissen des Streites über die Sprachkritik, 
Claassen Verlag, Hamburg und Düsseldorf.



70 Małgorzata Sadowska

Żurawlew T. 2018. Zu den Aufgaben der gegenwärtigen Kommunikationsethik 
aus der Perspektive der sprachethischen Nachkriegsreflexion Dolf Sternbergers, 
Orbis Linguarum, 50, S. 499-506.

abstract
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The aim of the work was to analyse a number of lexical units selected from the book 
with reference to ethical criteria established by communication ethicists on the basis of the 
personalistic concept of morality.

In the concluding part of the work, the emphasis is placed on the fact that language is 
not only a tool used for communication, but also for building human relationships based on 
mutual respect. It is also noted that if incorrectly used, that is not following the rule of res-
pecting human dignity, it negatively influences communities and leads to their disintegration.
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KołysanKa z auschwitz mario escobara – 
Próba ustalenia Faktów w Powieści

uwagi wstępne

Kołysanka z Auschwitz Mario Escobara została wydana w pierwszym kwarta-
le 2019 roku i cieszy się dużą popularnością wśród czytelników, co potwierdza 
wyróżnienie powieści w plebiscycie „Bestsellery Empiku roku 2019” w katego-
rii: literatura piękna. Akcja książki rozgrywa się podczas II Wojny Światowej, 
w dużej mierze w obozie cygańskim, będącym częścią obozu koncentracyj-
nego Auschwitz II-Birkenau. Chodzi więc o treści społecznie ważne i przede 
wszystkim takie, które nieprzerwanie budzą duże zaciekawienie czytelników 
zainteresowanych historią XX wieku. Powieść Escobara przykuła również moją 
uwagę – głównie jednak w kontekście zgodności przedstawionych w niej wąt-
ków z faktami. Celem mojej pracy jest w związku z tym określenie, co stanowi 
w niej element uprawnionej fikcji literackiej, a co znajduje odzwierciedlenie 
w źródłach historycznych. Ponadto podejmę próbę ustalenia funkcji, jaką w Ko-
łysance z Auschwitz pełnią fakty historyczne oraz fikcja literacka.

Zdaniem Doroty Heck dzieło literackie jest w zasadzie fikcjonalne, ale nie-
zależnie od konwencji fikcjonalności można w nim przekazać pewną cząstkową 
prawdę, np. w powieści z kluczem mimo fikcyjnych nazwisk poszczególne fak-
ty aspirują do prawdziwości (Zagadnienie prawdy w literaturze a rozumienie 
dzieła literackiego jako wiarygodnego świadectwa, 2009). Fikcja jest brakiem 
zgodności między słowami kreującymi świat przedstawiony w utworze a ich 
użyciem poza literacką rzeczywistością, co w literaturoznawstwie wyrażone 
zostaje pojęciem mimesis (Łebkowska 2001). Zagadnieniami fikcji oraz prawdy 
literackiej zajmował się również francuski hermeneutyk Paul Ricoeur, który 
wyodrębnił trzy rodzaje wyżej wspomnianej kategorii estetycznej, tworzącej 



72 Justyna Beata Laskowska

łuk hermeneutyczny, mający swoje źródło w realnych ludzkich doświadczeniach 
oraz w wyobraźni twórcy, które poprzez lekturę dzieła literackiego mają za 
zadanie poszerzenie horyzontów myślowych czytelnika i przyjęcie przez niego 
innego punktu widzenia. Zdaniem teoretyka prawdę można rozumieć dwojako 
– jako inspirację z otaczającej rzeczywistości, która ma charakter subiektywny, 
wyrażony za pomocą środków językowych, oraz jako wydobycie sensu opisywa-
nej rzeczywistości (Ziółkowska-Juś 2014). Zagadnieniem prawdy w literaturze 
zajmuje się również Michał Januszkiewicz, który sądzi, że to fikcja jest cechą 
charakterystyczną dzieła literackiego, a prawda w literaturze nie ma mocy praw-
dy logicznej, jest ona zawsze pomieszana z fikcją (Prawda i literatura, 2009).

Korzystając z zarysowanego tu ujęcia teoretycznoliterackiego, odwołuję 
się w moim artykule do dokumentacji, wspomnień, zeznań byłych więźniów 
obozu koncentracyjnego, do których dotarłam, aby poddać refleksji stopień 
prawdziwości wybranych wydarzeń. Cel ten realizuję poprzez zestawienie 
wybranych motywów powieści z informacjami zawartymi w rzeczonych źró-
dłach. Chciałabym jednak zastrzec, że ograniczenia redakcyjne pozwalają mi 
jedynie na ujęcie problemu wyłącznie w kilku aspektach, które wydają mi się 
ważne. Na początku nakreślam sytuację opisaną w książce poprzez krótkie 
jej streszczenie. W dalszej części artykułu odwołam się do kilku dostępnych 
w Internecie recenzji Kołysanki z Auschwitz.

Zdecydowałam się poruszyć nakreślony problem, ponieważ wydaje mi się, że 
w kręgach wydawniczych panuje moda na publikowanie książek pozornie opi-
sujących obozową rzeczywistość, przyciągających samym hasłem „Auschwitz” 
uwagę odbiorców, którzy kupują daną lekturę, ponieważ chcą pogłębić wiedzę 
historyczną. W większości tego typu pozycji obóz koncentracyjny jest jednak 
jedynie tłem do rozgrywających się wydarzeń, a postaci i fakty odgrywają nie-
wielką rolę lub zostają dopasowane do potrzeb fabuły. Mam tu na myśli głównie 
książki z historiami miłosnymi w czasie próby, takie jak: Tatuażysta z Auschwitz 
oraz Miłość w Auschwitz. Edward Galiński, Mala Zimetbaum i uczucie silniej-
sze od śmierci, które częściowo lub w ogóle nie odzwierciedlają realiów życia 
więźniów w obozie koncentracyjnym, a mimo to nierzadko promowane są 
jako powieści historyczne. Warto więc podjąć próbę ustalenia, czy Kołysanka 
z Auschwitz jest jedną z tego typu książek, a więc sprawdzenia, na ile bazuje 
ona na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w Auschwitz.

w stronę treści książki escobara

Powieść rozpoczyna się prologiem, który jest kartką z pamiętnika doktora 
Josefa Mengele. Pochyla się on nad zeszytem ze wspomnieniami pozostałymi 
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po jednej z więźniarek obozu koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau, Niemce 
Helene Hannemann. Kobieta jest ukazana jako matka pięciorga dzieci i żona 
Roma Johanna. W 1943 roku zostaje wydany rozkaz aresztowania wszystkich 
Cyganów. Do mieszkania rodziny wkracza Gestapo. Helene, mimo że nie znaj-
duje się na liście osób, które objęte są nakazem, decyduje się opuścić dom wraz 
z mężem Cyganem i dziećmi. Rodzina Hannemannów wraz z innymi Romami 
jest przewożona wagonami bydlęcymi do obozu koncentracyjnego Auschwitz. 
Na rampie Helene wraz z dziećmi zostaje oddzielona od męża. Kobieta przed 
wojną pracowała jako pielęgniarka, co pozwala jej stać się członkiem personelu 
medycznego. Na początku pracuje jako pomoc doktora Wirthsa, a po pewnym 
czasie jako pielęgniarka doktora Mengele, z którym ma dobre relacje z uwagi 
na swoje niemieckie pochodzenie. Dzięki temu podczas epidemii tyfusu udaje 
się jej ratować ludzi z bloku, w którym mieszkają jej dzieci. Z inicjatywy Men-
gele powstaje w Auschwitz przedszkole i żłobek. Nazistowski doktor powierza 
Helenie obowiązki prowadzenia obu jednostek. Na początku funkcjonowania 
przedszkole i żłobek zaopatrywane są w artykuły papiernicze i w zwiększone 
ilości jedzenia. W tym czasie Mengele przeprowadza na więźniach, głównie 
na bliźniakach, badania nad nomą – bakteryjnym zapaleniem śluzówki jamy 
ustnej, w wyniku których wiele z nich umiera.

Ostatnia notatka w zeszycie Helene pochodzi z sierpnia 1944 roku. Wszyst-
ko wskazuje na to, że obóz cygański będzie zlikwidowany. Zostaje wydany 
list żelazny, na którego podstawie tylko Helene może opuścić obóz, na co 
kobieta się nie zgadza. Z kartki pamiętnika doktora Mengele, która kończy 
powieść, wynika, że Helene wraz z dziećmi została zamordowana podczas 
likwidacji obozu cygańskiego.

Warto przyjrzeć się bliżej sposobowi prowadzenia narracji w powieści oraz 
budowie utworu. W książce Escobara zawarty jest motyw dwóch pamiętników, 
z których jeden rozpoczyna i kończy lekturę, tworząc klamrę. Drugi przed-
stawia historię właściwą – ukazuje losy głównej bohaterki. Oba pamiętniki 
zawierają zarówno opisy przeżyć, jak również wątki historyczne – innymi 
słowy narracja jest powiązana z fikcją. Pojęcia te, zdaniem Łebkowskiej, nie 
są tożsame. Coraz częściej stopień wzajemnego oddziaływania na siebie obu 
tych kategorii jest wykorzystywany w badaniach nad powieścią historyczną 
(Łebkowska 2001). Odwołuje się do nich m.in. Aleksandra Chomiuk, która 
skupia się na problemie dostępu do przeszłej rzeczywistości lub jej braku 
przez powieściopisarza. Badaczka wnioskuje, że beletrysta kreuje swoją wizję 
przeszłości w odniesieniu jedynie do szczątkowych faktów historycznych, 
ponieważ, podobnie jak historyk, nie ma pełnego wglądu do minionej rzeczy-
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wistości. Twórca jest zatem interpretatorem dawnych wydarzeń, które analizuje 
w odniesieniu do własnych czasów (Chomiuk 2009).

motyw cyganów w relacji do faktów

Pamiętnik Niemki Helene Hannemann stanowi centralną część powieści. Na 
jego początkowych stronach główna bohaterka powraca myślami do przeszło-
ści. Wspomina, że kilka lat przed wojną zaczął upowszechniać się stereotyp, 
że Cyganie kradną i oszukują. Helene wyraźnie wskazuje na niezadowole-
nie środowiska, w którym żyje, na wieść o jej bliskich relacjach z Johannem, 
przedstawicielem ludności cygańskiej. Jej rodzina obawiała się, że w związku 
uczuciowym osób wywodzących się z dwóch różnych kręgów kulturowych 
będą pojawiały się liczne nieporozumienia, a relacja nie przetrwa próby czasu. 
Również pastor udzielający parze ślubu usiłował przekonać ich do rezygnacji 
z zamiaru zawarcia związku małżeńskiego.

W powieści jest mowa o tym, dlaczego nastroje antycygańskie przybrały 
na sile. Chodzi o zaostrzenie restrykcji rasowych, które nastąpiło w 1936 roku 
(Escobar 2019). Początkowo rodzina Helene była niepokojona nocami, jednak 
po pewnym czasie prześladowania ustały. Czynnikiem decydującym o rezy-
gnacji z dręczenia było niemieckie pochodzenie kobiety.

Główna akcja książki rozpoczyna się od momentu wkroczenia policji do 
domu rodziny Helene. Funkcjonariusze działają na podstawie rozkazu Heinricha 
Himmlera, według którego wszyscy Romowie i Sinti Rzeszy mają być umiesz-
czeni w specjalnych obozach (Escobar 2019). Kobieta jako jedyna z rodziny 
nie jest objęta nakazem.

Zarówno nastroje antycygańskie, jak i zaostrzenie restrykcji rasowych mają 
swoje potwierdzenie w źródłach historycznych. We wrześniu 1935 roku weszły 
w życie norymberskie ustawy rasowe (Nürnberger Rassengesetze), do których 
zaliczała się między innymi Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej 
czci. Mowa w niej była o zakazach skierowanych przeciwko ludności żydowskiej 
(http://www.judentum-projekt.de/ [dostęp 19 marca 2020]). W styczniu kolej-
nego roku uzupełniono punkt szósty niniejszego dokumentu o zapis dotyczący 
Cyganów. Odtąd nie wolno im było, podobnie jak Żydom, zawierać związku 
małżeńskiego z osobami pochodzenia niemieckiego. Zgodnie z ustawą, krew 
niemiecka miała być najwyższej jakości, dlatego nie można było dopuścić do jej 
zepsucia poprzez powstanie człowieka „mieszańca” (Mischling) (http://media.
offenes-archiv.de/ [dostęp 01 marca 2020]).

Wydana w roku 1938 publikacja Denkschrift zur Zigeunerfrage Tobiasa 
Portschy stanowi kolejne źródło historyczne, które potwierdza nasilenie się 
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nastrojów antycygańskich oraz rozpoznaje ich powody. Autor prowadzi roz-
ważania nad rozwiązaniem kwestii cygańskiej w Rzeszy i wskazuje, dlaczego 
Cyganie nie są mile widziani na niemieckim terytorium. Przypisywane są im 
między innymi kradzieże, oszustwa oraz przestępstwa na tle seksualnym. Autor 
podkreśla, że nie staną się oni nigdy pełnoprawnymi obywatelami Rzeszy oraz 
z niepokojem analizuje wzrastającą ich liczbę, dopuszczając się użycia określe-
nia Landplage (powszechna plaga). Zdaniem Portschy Cyganie poprzez związki 
z niemiecką ludnością powodują mieszanie krwi, co skutkuje jej zepsuciem. 
Dochodzi do konkluzji, że ludność cygańska jest uosobieniem zła, które należy 
ograniczyć, pozbawiając tych obywateli podstawowych praw oraz umieszczając 
ich w wyodrębnionych miejscach Rzeszy (http://www.kurt-bauer-geschichte.
at/ [dostęp 01 marca 2020]).

Dokumentem potwierdzającym rzekomą zasadność działania funkcjonariu-
szy SS wykonujących obowiązki służbowe na początkowych stronach Koły-
sanki z Auschwitz jest natomiast wydany przez Heinricha Himmlera Telegram 
Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy do kierowników placówek policji 
kryminalnej i SS z 29 stycznia 1943 roku, znany jako Himmlers Erlass. Poniżej 
jego fragment:

 Auf Befehl des Reichsführers vom 16.12.1942 (…) – sind Zigeunermischlinge, 
Rom-Zigeuner und nicht deutschblütige Angehörige zigeunerischer Sippen 
balkanischer Herkunft nach bestimmten Rechtlinien auszuwählen und in 
einer Aktion von wenigen Wochen in ein Konzentrationslager einzuweisen. 
Dieser Personenkreis wird im Nachstehenden kurz als „zigeunerische Per-
sonen” bezeichnet.
 Die Einweisung erfolgt ohne Rücksicht auf den Mischlingsgrad familienweise 
in das Konzentrationslager (Zigeunerlager) Auschwitz. (Kapralski i in. 2019)

Cytowany fragment dowodzi, że do obozu koncentracyjnego Auschwitz miały 
trafić bezwzględnie wszystkie osoby cygańskie, co zostało przedstawione na 
kartach powieści. Główna bohaterka nie została objęta nakazem, ponieważ była 
Niemką. Jej dzieci natomiast były spokrewnione z ojcem Cyganem w pierwszym 
stopniu linii prostej (były „mieszańcami”), co spowodowało, że pokrewieństwo 
z matką Niemką nie było brane pod uwagę.

Postawa strażniczek w obozie w relacji do faktów

Jednym z elementów fabuły powieści jest agresja obozowych strażniczek, 
członkiń formacji SS. Stanowi to kolejny fakt historyczny. Kobiety wykonują 
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polecenia przełożonych godzące w ich człowieczeństwo. Więźniarki obawiają 
się najmniejszego kontaktu z nimi. Największy strach wzbudza Maria Mandl, 
kierowniczka bloku kobiecego, którą można spotkać w innych częściach obo-
zu. Sama Helene Hanneman trafia na nią kilkukrotnie i staje się świadkiem 
jej okrucieństwa wobec więźniarek. Strażniczka z obojętnością przygląda się 
rozgrywającemu się cierpieniu. Wszelkie akty wzajemnej pomocy więźniów 
są karane przez uderzanie pałkami, co ma zapobiec podobnym zachowaniom 
w przyszłości, o ile dana osoba przeżyje.

Byłe więźniarki kobiecego obozu Auschwitz, Berthe Falk oraz Halina Prze-
tocka, zeznając podczas rozprawy w sprawie karnej przeciwko byłym członkom 
załogi obozu w Oświęcimiu, potwierdzają przedstawioną w powieści brutalność 
Mandl, ukazując dwa wymiary jej agresji. Berthe Falk przywołuje konkretną 
rozmowę z niemiecką strażniczką, podczas której członkini SS stosuje agresję 
słowną wymierzoną przeciwko niej. Cytowane przez kobietę słowa Mandl ujaw-
niają jej negatywny stosunek do osób przebywających w Auschwitz. Wynika 
z nich, że więźniowie powinni być wdzięczni nazistom za okazaną łaskawość 
i możliwość pracy. W dalszej części utworu strażniczka przeciwstawia dwie 
grupy ludzi: szlachetnych i dobrodusznych Niemców mściwym i okrutnym 
więźniom. Dialog kończy się wypowiedzeniem negatywnie nacechowanego 
życzenia przez Mandl: Mam nadzieję, że będziesz powieszona (Gutkowska i in. 
2019). Była więźniarka potwierdza to, o czym mowa jest w książce – mianowicie 
że zachowanie strażniczki budziło strach w obozie. Natomiast Halina Przetocka 
opisuje sytuacje, w których strażniczka znęcała się fizycznie nad więźniarkami. 
Wszyscy obawiali się Mandl, ponieważ byli świadkami okrucieństwa, jakie 
stosowała, karząc za najdrobniejsze sytuacje, które w jej oczach stawały się 
ciężkimi przewinieniami. Uczestniczyła w selekcjach, w trakcie których bez 
skrupułów posyłała więźniarki do gazu. Niewzruszona przeprowadzała rewizje 
osobiste, podczas których odbierała więźniarkom żywność oraz przedmioty 
codziennego użytku (Gutkowska i in. 2019).

motyw obozowego przedszkola i żłobka w świetle faktów

Centralnym punktem powieści jest założenie przedszkola i żłobka w Au-
schwitz, mieszczących się odpowiednio w blokach o numerach 27 i 29 obozu 
cygańskiego. Obie instytucje, czemu w narracji daje wyraz autor książki, po-
wstają z inicjatywy Mengele, który nadzoruje ich działanie. Powierza on kie-
rownictwo nad nimi Niemce – Helene Hannemann. Mają trafiać tam wszystkie 
dzieci, które zgodnie z zapewnieniem Mengele winny początkowo otrzymywać 
większe porcje jedzenia. Z toku narracyjnego wynika, że oba bloki zaopatrywane 
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są również w przybory plastyczne oraz w wyposażenie charakterystyczne dla 
klas szkolnych. Organizowane są pokazy filmów animowanych i przedstawie-
nia. Na ścianach pojawiają się kolorowe rysunki z uśmiechniętymi postaciami 
z bajek. Przedszkole i żłobek działają przez kilka godzin dziennie. Autor książki 
pisze poza tym, że czas spędza tam w szczytowym momencie ponad 100 dzie-
ci cygańskich. Ich pobyt ma być dobrowolny i zależeć tylko od pozwolenia 
wydawanego przez matki. Wszystkie te działania mają wymiar propagandowy 
i służą jedynie przedstawieniu obozu koncentracyjnego w dobrym świetle. Po 
pewnym czasie zmniejszone zostają dostawy pożywienia, co powoduje większą 
śmiertelność, a w konsekwencji zamknięcie przedszkola i żłobka.

Ustalając fakty w powieści, stwierdzić trzeba, że wspomnienia byłych więź-
niów i więźniarek: Ludwiki Wierzbickiej, Antonina Absolona oraz Mariana 
Perskiego, częściowo potwierdzają powyższe informacje. Ze źródeł wynika, 
że z inicjatywy Mengele założono w obozie cygańskim obie instytucje, o któ-
re dbał, zyskując tym samym zaufanie dzieci. Działały one jednak w blokach 
o numerach 29 i 31 obozu cygańskiego, a nie, jak napisano w powieści, w blo-
kach 27 i 29 (Kapralski i in. 2019). Prawdą jest również, że przez krótki okres 
dzieci otrzymywały w celach propagandowych zwiększone racje żywieniowe. 
Rzeczone wspomnienia nie potwierdzają jednak tego, że pobyt dzieci w przed-
szkolu i żłobku zależał od woli ich matek. Matki nie miały wyboru i musiały 
oddać swoje pociechy pod opiekę pielęgniarek pracujących w obu blokach. 
Nieprzestrzeganie nakazu skutkowało pobiciem. Dzieci zmuszane były do 
przebywania tam od porannego do wieczornego apelu. Z relacji Mariana Per-
skiego wynika również, że jedyną atrakcją dla dzieci była piaskownica, a nie 
kolorowe rysunki na ścianach czy przybory papiernicze (Kapralski i in. 2019). 
Niejasne pozostaje to jeszcze, czy Helene Hannemann na pewno kierowała 
przedszkolem i żłobkiem, jak to sugeruje w powieści autor. Dane Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau potwierdzają jedynie fakt, że wśród więźniów 
była kobieta o takim nazwisku i że trafiła do obozu z mężem Cyganem oraz 
piątką ich dzieci (Kapralski i in. 2019).

Zawarte w narracji Kołysanki z Auschwitz informacje dotyczące funkcjonowa-
nia w obozie obu instytucji są więc częściowo zgodne z faktami, innymi słowy 
prawdziwość niektórych wątków trzeba wykluczyć i uznać ją za fikcję literacką.

mengele i jego eksperymenty medyczne

Mengele w powieści Mario Escobara jest jedną z głównych postaci. Zazna-
czone jest, że przeżył wojnę. Odbywa podróż z Argentyny do Szwajcarii. Ma 
przed sobą pamiętnik niemieckiej więźniarki, Helene Hannemann, spisany pod-
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czas pobytu w obozie koncentracyjnym Auschwitz, dzięki któremu wspomina 
wydarzenia rozgrywające się w obozie zagłady. Pamiętnik ten ukazuje nazistow-
skiego lekarza jako osobę wykorzystującą swoją wysoką kulturę osobistą do 
osiągnięcia zamierzonych celów. Mam tu na myśli między innymi utworzenie 
przedszkola i żłobka w obozie cygańskim, przez co w jednym miejscu zebrane 
zostały wszystkie dzieci, potencjalne ofiary jego przyszłych eksperymentów 
medycznych. Z narracji powieści wynika, że Mengele prowadzi badania nad 
szerzącą się nomą, eksperymentując głównie na bliźniętach. Jest on obecny 
podczas selekcji na rampie i wybiera osoby do swoich celów naukowych spośród 
nowo przybyłych więźniów. Stworzony w powieści obraz Mengele wskazuje na 
to, że potrafi on zachować opanowanie oraz zimną krew. Jego wypowiedzenia 
cechuje pewność siebie i przekonanie o słuszności swoich czynów. Szczególnym 
zaufaniem darzy Helene Hannemann, powierzając jej, jak zostało to już wyżej 
wspomniane, kierownictwo nad przedszkolem i żłobkiem. Poza tym przekonuje 
ją o szlachetności swoich działań, co udowadnia, zapewniając zwiększenie 
dostaw pożywienia dla dzieci spędzających czas w obu instytucjach.

Trzeba stwierdzić, że przeważająca część opisywanych wydarzeń dotyczą-
cych Mengele ma swoje odzwierciedlenie we wspomnieniach oraz dokumen-
tach. Wiadomo, że pozostawił on po sobie pamiętnik spisywany po drugiej 
wojnie światowej podczas pobytu w Argentynie, jednak jego treść nie została 
nigdy upubliczniona. W 2011 roku zbiór zapisków, listów i rysunków lekarza 
wystawiono na aukcję. Nabywcą został anonimowy potomek więźnia obozu 
koncentracyjnego, który zapłacił 240 000 dolarów (https://www.welt.de/ [dostęp 
10 lutego 2020]). Z przedstawionego w powieści fragmentu dziennika Mengele 
wynika, że miejscem jego pobytu było Buenos Aires, co jest zgodne z prawdą 
(Trojański 2019). Mengele zaraz po wojnie przedostał się do Argentyny, skąd 
nie wrócił do Niemiec. Wszelkie próby ekstradycji kończyły się niepowodze-
niem z powodu braku posiadania przez nazistę stałego miejsca zamieszkania, 
co potwierdza protokół z Walnego Zgromadzenia Międzynarodowego Komitetu 
Oświęcimskiego, które odbyło się w dniach 25-28 czerwca 1960 w Warszawie. 
Byli więźniowie Auschwitz-Birkenau, Jakub Wolman i Alfred Fiderkiewicz, 
zeznając w sprawie karnej byłego komendanta obozu koncentracyjnego Au-
schwitz-Birkenau Rudolfa Hössa, potwierdzają, że Mengele wykonywał ekspe-
rymenty medyczne, w szczególności na bliźniętach, zarówno na dorosłych, jak 
i na dzieciach. Zresztą jest to fakt powszechnie znany i opisany przez współcze-
snych historyków. Mengele pobierał zazwyczaj bliźniętom krew, którą kierował 
na badania do laboratorium. Wyniki doświadczeń służyły mu do celów nauko-
wych. Przeprowadzanie badań nad nomą potwierdza jeden z jego asystentów, 
więzień Jan Cespiva. W obozie cygańskim zanotowano wiele przypadków tej 
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choroby i dlatego Mengele zdecydował się na poświęcenie jej większej uwagi 
(Kapralski i in. 2019).

Popularność i recenzje powieści

Powieść Escobara zyskała dużą popularność w Polsce, czego wyrazem jest 
wygrana w plebiscycie „Bestsellery Empiku roku 2019” w kategorii: literatura 
piękna. Wyróżnienie to jest cenne z uwagi na fakt, że Empik ma duży wpływ 
na kształtowanie czytelnictwa w Polsce, ponieważ rokrocznie sieć sprzedaje 
najwięcej książek, a stworzony przez nią plebiscyt „Bestsellery Empiku” uka-
zuje rzeczywiste preferencje czytelnicze Polaków. Warto również wspomnieć, 
że rok wcześniej w tym plebiscycie, jednak w kategorii: literatura zagraniczna, 
również została nagrodzona powieść, której akcja toczy się w obozie kon-
centracyjnym Auschwitz-Birkenau. Jest nią Tatuażysta z Auschwitz Heather 
Morris. Oba przypadki potwierdzają, że książki zawierające wątki historyczne 
są chętnie czytane przez Polaków. W ostatnich latach można zaobserwować 
rosnącą liczbę powieści, które opowiadają o losach więźniów w obozach kon-
centracyjnych, szczególnie w Auschwitz. Wydawane są także wspomnienia 
z tamtego czasu.

Powieść Mario Escobara jest wysoko oceniana w recenzjach. Warto również 
nadmienić, że recenzenci skupiają się na ocenie samej treści powieści, nie od-
nosząc się przy tym do konkretnych źródeł historycznych oraz bazują głównie 
na wiedzy ogólnej o Auschwitz. Tym samym nie poddają w wątpliwość, że 
główna bohaterka pełniła funkcję kierownika przedszkola i żłobka w obozie 
cygańskim. Stwierdzają natomiast, że w powieści ukazane jest prawdziwe życie 
w obozie koncentracyjnym. Ponadto recenzenci poddają pozytywnej ocenie 
postawę Helene Hannemann. Bohaterka mimo trudnych warunków i miejsca, 
w którym przebywała, udowodniła, że w życiu najważniejsza jest miłość i od-
powiedzialność za najbliższych nawet w momencie próby. Pobyt w obozie 
koncentracyjnym był tego rodzaju doświadczeniem. Dzięki opisom przeżyć 
wewnętrznych czytelnik może zrozumieć odczucia towarzyszące więźniarce, 
która jest w stanie poświęcić wszystko, aby ratować swoje dzieci. Bohaterka 
powieści jest nie tylko kochającą matką, ale również kobietą o niezwykle wiel-
kim sercu, czego przejawem jest praca w nowo założonym przedszkolu i żłobku. 
Ma to pozwolić dzieciom choć na chwilę zapomnieć o miejscu, w którym żyją 
i o otaczającej je rzeczywistości. Zdaniem Sławomira Krempy, autora jednej 
ze wspomnianych recenzji, powieść zawiera wiele głębokich przemyśleń, które 
wywołują wzruszenie i prowadzą do refleksji nad życiem w świecie bez wojny 
(https://www.granice.pl/ [dostęp 11 lutego 2020]).
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Zdaniem Darii Łapy fabuła Kołysanki z Auschwitz skupia się na opisach od-
czuć i refleksji głównej bohaterki. Celem takiego zabiegu jest oddziaływanie na 
emocje oraz skłonienie do autorefleksji nad życiem w świecie, w którym panuje 
pokój, co sprawia, że lektura może stać się bodźcem do przewartościowania 
życia. Recenzentka dodaje, że powieść ma charakter edukacyjny, ponieważ 
wiedza na temat obozowego przedszkola i żłobka jest znana wąskiemu gronu 
czytelników (https://recenzje-ksiazek.pl/ [dostęp 08 lipca 2020]).

Swoje zdanie na temat powieści Escobara wyraziły również autorki bloga 
Kobiece recenzje. Wskazują one, że fakty historyczne stanowią cenny element 
powieści. Obóz koncentracyjny został ukazany jako miejsce, w którym każdego 
dnia toczyła się walka o przetrwanie. Postacią historyczną jest Mengele, prze-
prowadzający eksperymenty medyczne na więźniach, szczególnie na bliźniętach. 
To z jego inicjatywy powstały przedszkole i żłobek w Auschwitz. Autorki bloga 
Kobiece recenzje podkreślają, że powieść, jako jedna z niewielu, ukazuje losy 
ludności romskiej podczas II wojny światowej oraz funkcjonowanie obozu cy-
gańskiego (http://kobiecerecenzje365.blogspot.com/ [dostęp 11 lutego 2020]). 
Jest to zapomniana część historii. Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau 
kojarzony jest przede wszystkim z zagładą ludności żydowskiej. Istnieją jednak 
również opracowania, które traktują o wojennej historii ludności cygańskiej. 
Powieść Kołysanka z Auschwitz może stać się zatem środkiem, dzięki które-
mu obecne pośród niektórych motywów fikcyjnych fakty historyczne zostaną 
ocalone od zapomnienia.

Podsumowanie

Próba konfrontacji poszczególnych aspektów powieści Mario Escobara z fak-
tami mającymi swoje potwierdzenie w źródłach historycznych dowodzi, że 
książka zawiera elementy zgodne z prawdą — analiza wykazała ich stosunkowo 
wysoką frekwencję, takie, których prawdziwości nie da się w stu procentach po-
twierdzić, oraz motywy stanowiące niewątpliwie fikcję literacką. W treść lektury 
autor wplótł wątek głównej bohaterki – Helene Hannemann, opisał jej przeżycia, 
których prawdziwości nie można udowodnić, które jednak należy uznać za 
spójne z obozowymi doświadczeniami wielu ludzi. Działania postaci histo-
rycznych Escobar dopasował do potrzeb fabuły. Trzeba stwierdzić i to jeszcze, 
że elementy fikcji literackiej są uprawnione, bo w przypadku książki Escobara 
czytelnicy mają przecież do czynienia z powieścią, gatunkiem literackim, który 
przyzwala na pełną inwencję twórczą autora, również na modyfikację faktów 
historycznych. Dzieło pozbawione takiego zabiegu zasługiwałoby raczej na 
miano publikacji lub rozprawy naukowej niż utworu literackiego. Ponadto fikcja 
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ożywia w znaczący sposób narracyjny tok języka utworu. Z przeprowadzonych 
analiz wynika, że jest to fikcja mimetyczna. W ujęciu Michała Głowińskiego 
taki rodzaj fikcji zakłada, że czytelnik przyjmuje określony punkt widzenia osób 
mówiących, dzięki czemu może poznać ich perspektywę, motywy, jakimi się 
kierują podczas swoich działań, oraz utożsamić się z nimi. Fikcja mimetyczna 
nie narzuca konkretnych wartości, lecz są one wyrażone w konkretnych wypo-
wiedziach. Czytelnik ma pełne prawo, aby je przyjąć lub odrzucić. Wymaga się 
jednak od niego, aby uznał świat przedstawiony w powieści za właściwy (Cztery 
typy fikcji narracyjnej, 1986). W tym kontekście stwierdzić należy, że w Ko-
łysance z Auschwitz czytelnik postrzega świat z punktu widzenia Hannemann 
i Mengele. Pamiętnik kobiety ukazuje świat z perspektywy więźniarki obozu 
koncentracyjnego. Przemyślenia kobiety pozwalają czytelnikom spojrzeć na 
świat jej oczyma. Jest to jednak tylko fikcja literacka, która, jak pokazują opinie 
recenzentów, doborem odpowiednich słów przemawia do czytelnika i skłania 
do refleksji. Warto podkreślić, że taki stan rzeczy stanowi jedno z głównych 
założeń hermeneutyki Ricoeura, który twierdzi, że celem literatury jest posze-
rzenie wiedzy czytelnika o świecie. Filozof zwraca uwagę, że fikcja literacka 
nie jest fikcyjną prawdą, a więc celem pisarza nie jest wprowadzenie w błąd, 
a przybliżenie do prawdy. Jak zaznacza hermeneutyk fikcja musi być w jakimś 
sensie prawdziwa (Ziółkowska-Juś 2014).

Analiza fabuły Kołysanki z Auschwitz wskazuje na to, że Escobar dopasował 
do potrzeb fabuły te fakty, które są mniej znane, m.in. funkcjonowanie obozowe-
go przedszkola i żłobka. Autor dopuszcza się określonych ingerencji w prawdę 
historyczną i tworzy do pewnego stopnia własną wizję przeżyć głównej bo-
haterki, co, jak dowodzą teoretycy, jest zabiegiem w pełni dozwolonym. Nie 
zostało natomiast w żaden sposób zmodyfikowane zachowanie postaci takich, 
jak Josef Mengele czy Maria Mandl, mających znaczący wpływ na wydarze-
nia rozgrywające się w oświęcimskim obozie. Prawda o nich oraz pozostałe 
fakty przedstawione w książce mają charakter poznawczy, ich zadaniem jest 
również pobudzenie ciekawości czytelnika, zachęcenie go do zgłębiania losów 
ludzi dotkniętych tragedią Auschwitz. Fakty w niej ukazane dotyczą ludzkiego 
cierpienia, zachowania człowieka w ekstremalnych sytuacjach życiowych. 
Skłaniają więc do refleksji nad ludzką egzystencją.

Warto na koniec nadmienić, że powieść jest jedną z niewielu na polskim 
rynku wydawniczym, które poruszają kwestię losów ludności cygańskiej przed 
i w trakcie trwania II wojny światowej. Losy te, jak dowodzą badania naukowe, 
były nie mniej tragiczne niż dramat Polaków czy Żydów. Pasjonaci książek hi-
storycznych, którzy sięgną po książkę Escobara, będą więc mieli dobrą okazję 
do uświadomienia sobie tego faktu.
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abstract

auschwitz LuLLaby by mario escobar – an attemPt at 
establisHinG tHe Facts in tHe noVel

Many camp-related books have been published in the recent years. One of them is 
a novel by Mario Escobar entitled «Auschwitz Lullaby», which was awarded in the «Empik 
Bestsellers of 2019» plebiscite in the belles-lettres category. The book owes its success to 
the first-person narrative, thanks to which the reader has the opportunity to put themselves 
in the place of the main heroine. She is a mother who heroically tries to save not only her 
own but also other children in the Auschwitz II-Birkenau concentration camp from death. 
«Auschwitz Lullaby» is based on real events. It is also one of the few novels which shows 
the fate of the Romani population during World War II. The purpose of my paper is iden-
tifying which elements of the novel are consistent with the historical facts, and which of 
these elements only seem to be true. In order to do so, I refer to historical sources and to 
the recollections of the Auschwitz- Birkenau concentration camp prisoners.
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układ ramowy – orGanizacJa anteny 
radioweJ na Przykładzie Radia na 103

W artykule podjęty został temat programu ramowego – organizacji zawartości 
merytorycznej miejskiej rozgłośni radiowej. Ramówką określamy zbiór regularnie 
nadawanych audycji radiowych, dostosowanych do pory dnia, sezonu, a także 
szczególnych okoliczności. Ramówka kojarzy się ze starym typem radia, w któ-
rym wszystko ma określony czas i miejsce. Obecnie częstym zjawiskiem jest 
odchodzenie od klasycznej ramówki na rzecz mniej sformalizowanej formy. Pro-
gram ramowy wyznacza plan pracy całej redakcji. Jest także wpisany w przestrzeń 
chronopsychologii, co oznacza, że słuchacze spodziewają się usłyszeć o danej 
godzinie określoną zawartość. Jest to podyktowane układem dnia i 24-godzinnym 
cyklem czynności życiowych człowieka (Słownik terminologii medialnej 2006).

materiał, metody i cel badań

Niniejsza analiza jakościowa przeprowadzona została na przykładzie ramów-
ki Radia na 103 (w artykule przemiennie stosuje się określenie Radio na 103 
i Sto trójka). Zdecydowano się na analizę ramówki tej stacji, ponieważ podejście 
do niej było eksperymentalne i nowoczesne, dzięki czemu ramówka, jak i samo 
radio wyprzedzały swoje czasy. Decydującym czynnikiem była również chęć 
ocalenia od zapomnienia ramówki Sto trójki, gdyż nie została ona dotychczas 
przez nikogo opisana.

Radio na 103 było rozgłośnią regionalną Polskiego Radia Olsztyn funkcjonu-
jącą w latach 1994-1995. Swoim zasięgiem obejmowało Olsztyn oraz okolice. 
Stacja ta cieszyła się dużą popularnością i do dziś wspominana jest przez wielu 
olsztynian. Jako radio miejskie Radio na 103 dostarczało bieżących informacji 
z życia Olsztyna.
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Z uwagi na dostępność danych analiza powstała na bazie ramówki z ana-
logicznego okresu. Wykorzystano także źródła wywołane – wywiady prze-
prowadzone z twórcami ramówki, jednocześnie z dziennikarzami Radia na 
103. Analizowano także literaturę przedmiotu oraz inne źródła. Są to badania 
pionierskie, ponieważ jedynym opracowaniem dotyczącym tego radia jest moja 
praca licencjacka: „Radio na 103” – program miejski Polskiego Radia Olsztyn. 
Ujęcie monograficzne. O Radiu na 103 wzmiankowali także: Magdalena Kro-
pacz-Szydłowska, Od Ekspozytury Polskiego Radia Olsztyn do Radia Olsztyn 
S.A.; Ryszard Langowski, Pięćdziesięciolecie, czyli podróż nieco sentymentalna; 
Wojciech Ogrodziński i Bogusław Żmijewski, Radio Olsztyn od 60 lat… natu-
ralnie; Wojciech Ogrodziński, Olsztyńskie Radio, Olsztyn 1945-2005. Ponadto 
korzystano z archiwalnych wydań „Gazety Olsztyńskiej”. Opierano się także 
na źródłach internetowych.

Ramówka programowa Radia na 103 różniła się od tradycyjnej ramówki 
Polskiego Radia. Program rozpoczynał się dopiero o godzinie 9:00 i trwał do 
16:00, a następnie emisja powracała o godzinie 19:00 i kończyła się o 24:00. 
Od godziny 16:00 do 19:00 Radio na 103 łączyło się z programem Polskiego 
Radia Olsztyn, gdzie emitowane było popołudniowe pasmo publicystyczne.

Ramówka Radia na 103 ukazywała się w „Gazecie Olsztyńskiej” i stąd za-
czerpnięto informacje o programie. Poniżej zamieszczono pierwszą (12.05.1994 
– 18.05.1994) i ostatnią (26.09.1995 – 1.10.1995) tygodniową ramówkę Radia 
na 103, które ukazały się w „Gazecie Olsztyńskiej”. Ramówki Radia na 103 
ukazywały się w „Gazecie Olsztyńskiej” od 12.05.1994 do 1.10.1995.

czwaRtEK, 12.05.94

9-16 – Wiadomości co godzinę
9.30-15.30 – Skrót wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie, Radio na 103 poleca
9.25 – Horoskop
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Spotkania zamkowe w pigułce
11.10 – Kalendarz muzyczny, Radio na 103 poleca
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.10 – Horoskop
12.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
13.16 – Ludzie naszego miasta
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13.30 – Gość Radia na 103
14-16 – Zagadkowe godziny
19-21 – Czujny, zwarty, gotowy – audycja P. Bałtroczyka
21-24 – Rock nie tylko dla koneserów – audycja M. Szczepańskiego (Gazeta 

Olsztyńska 1994)

PiĄtEK, 13.05.94

9 – 15 – Wiadomości co godzinę
9.30 – Skrót wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie, Radio na 103 poleca
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Korek - magazyn motoryzacyjny
11.10 – Kalendarz muzyczny
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
13.45 – Film Radia na 103
14-16 – Zagadkowe godziny
19-21 – Dziwny jest ten świat – audycja J. Wroniszewskiego
21-24 – Czad – audycja G. Kasjaniuka

sobota, 14.05.94

9-5 – Wiadomości co godzinę
9.30 – Skrót wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie, Radio na 103 poleca
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Kulturalny tydzień
11.10 – Kalendarz muzyczny
11.15 – Marek Koter poleca
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12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
13.45 – Film Radia na 103
14-16 – Zagadkowe godziny
19-21 – Mariusz Szczepański poleca
21-24 – Party Mix

niEdziELa, 15.05.94

9-15 – Wiadomości co godzinę
9.30 – Skrót wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie, Radio na 103 poleca
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Teatricon – magazyn teatralny
11.10 – Kalendarz muzyczny
11.15 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
14-16 – Zagadkowe godziny
19-21 – Lista polskich przebojów
21-24 – Trzy godziny z Sienkiewiczem (Gazeta Olsztyńska 1994)

PoniEdziałEK, 16.05.94

9-16 – Wiadomości co godzinę
9.30-15.30 – Skrót wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
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10.08 – Radio Baba
11.10 – Kalendarz muzyczny, Radio na 103 poleca
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radio na 103
12.20 – Horoskop
12.45 –Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
14-16 – Zagadkowe godziny
19-21 –Underground – audycja R. Ciecholewskiego
21-24 –Riff – audycja G. Kasjaniuka (Gazeta Olsztyńska 1994)

wtoREK 17.05.94

9-16 – Wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie, Radio na 103 poleca
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Akwaryści – magazyn satyryczny
11.10 – Kalendarz muzyczny
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
14-16 – Zagadkowe godziny
19-21 – Rysa – audycja G. Kasjaniuka
21-24 – JAZZgot – audycja J. Bałabańskiego (Gazeta Olsztyńska 1994)
ŚRODA, 18.05.94
9-16 – Wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie, Radio na 103 poleca
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Radio EKO
11.15 – kalendarz muzyczny
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11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
14-16 – Zagadkowe godziny
19-21 – Czas na jazz – audycja A. Pawlika
21-24 – Nowe płyty audycja R. Lesińskiego (Gazeta Olsztyńska 1994)

Ostatnia tygodniowa ramówka Radia na 103 opublikowana w „Gazecie 
Olsztyńskiej”:

PoniEdziałEK, 25.09.95

9-15 – Wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Radio Baba
11.10 – Korek – magazyn motoryzacyjny
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
14.00-16.00 – Karuzela – notowania płytowe
19.00-21.00 – Underground
21.00-24.00 – Riff („Gazeta Olsztyńska” 1995)

wtoREK, 26.09.95

9.00-16.00 – Wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
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10.08 – Akwaryści – magazyn satyryczny
11.10 – Korek – magazyn motoryzacyjny
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
14.00-16.00 – Zagadkowe godziny
19.00-21.00 – Rysa
21.00-24.00 – JAZZgot („Gazeta Olsztyńska” 1995)

ŚRoda, 27.09.95

9.00-16.00 – Wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Radio EKO
11.10 – Korek – magazyn motoryzacyjny
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
14.00-16.00 – Zagadkowe godziny
19.00-21.00 – Czas na jazz
21.00-24.00 – Nowe płyty („Gazeta Olsztyńska” 1995)

czwaRtEK, 28.09.95

9.00-16.00 – Wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Spotkania zamkowe w pigułce
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11.10 – Korek – magazyn motoryzacyjny
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
14.00-16.00 – Zagadkowe godziny
19.00-21.00 – Czujny, zwarty, gotowy
21.00-24.00 – Rock nie tylko dla koneserów („Gazeta Olsztyńska” 1995)

PiĄtEK, 29.09.95

9.00-15.00 – Wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Korek – magazyn motoryzacyjny
11.10 – Magazyn motoryzacyjny
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
13.35 – Film Radia na 103
13.45 – Sportowe zapowiedzi
14.00-16.00 – Zagadkowe godziny
18.00-19.00 – Ten Years After – audycja J. Kowalskiego
19.00-21.00 – Dziwny jest ten świat
21.00-24.00 – Czad

sobota, 30.09.95

9.00-15.00 – Wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
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9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Teatricon – magazyn teatralny
11.10 – Korek – magazyn motoryzacyjny
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
13.45 – Film Radia na 103
14.00-16.00 – Zagadkowe godziny
19.00-21.00 – Mariusz Szczepański poleca
21.00-24.00 – Party Mix

niEdziELa, 1.10.95

9.00-15.00 – Wiadomości co godzinę
9.10 – Informacje z giełd i targowisk
9.15 – Dziś w Olsztynie
9.25 – Horoskop
9.35 – Przegląd prasy lokalnej
9.45 – Informacje giełdowe i ekonomiczne
10.08 – Kulturalny tydzień
11.10 – Kalendarz muzyczny
11.45 – Marek Koter poleca
12.10 – Książka Radia na 103
12.20 – Horoskop
12.45 – Wiadomości giełdowe i ekonomiczne
13.15 – Ludzie naszego miasta
13.30 – Gość Radia na 103
14.00-16.00 – Zagadkowe godziny
18.00-19.00 – Radio ZADYM – audycja młodzieżowa
19.00-21.00 – Lista polskich przebojów
21.00-24.00 – Trzy godziny z Sienkiewiczem („Gazeta Olsztyńska” 1995)

Różnice w ramówkach z maja 1994 roku a z września 1995 roku nie były 
duże:

 – od lutego 1995 roku zamiast Kalendarza muzycznego o 11.10 pojawił 
się magazyn motoryzacyjny Korek (oprócz niedziel, wtedy nadal był 
Kalendarz muzyczny);
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 – od lutego 1995 roku w piątki o 11.10 nadawano Magazyn motoryzacyjny 
(była to inna audycja niż Korek);

 – od maja 1995 roku w poniedziałki od 14.00 do 16.00 zamiast Zagadko-
wych godzin pojawiła się audycja Karuzela;

 – od kwietnia 1995 roku w niedziele o 18.00 emitowano audycję Radio 
ZADYM;

 – od czerwca 1995 roku w piątki o 13.45 pojawiły się Sportowe zapowiedzi;
 – od czerwca 1995 roku w piątki o 18.00 nadawano audycję Ten Years After.

Zmieniały się również godziny, w których były serwisy informacyjne. Po-
czątkowo emitowano je co godzinę od 9.00 do 16.00, następnie od 9.00 do 
15.00. Na początku nadawano także skróty wiadomości, co pół godziny. Jednak 
szybko, bo już w lipcu 1994 roku, zaniechano tego pomysłu.

Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz Radia na 103, stwierdził, że: Ramówka 
była eksperymentalna, a dużo rzeczy, które działy się na antenie, nie zostało 
w niej ujętych (G. Kasjaniuk). Jego słowa potwierdza Magdalena Szydłow-
ska, dziennikarka Radia na 103, która wspomina, że: Ramówka była dość 
uproszczona. Jest tak ładnie podana, ale czasami bywało bardzo różnie (M. 
Szydłowska). Ponadto red. Szydłowska wspomina, że ramówka letnia była 
lżejsza, zawierała mniej pozycji programowych, jednak nie znajduje to od-
zwierciedlenia w przeanalizowanych ramówkach Radia na 103 zamieszczanych 
w „Gazecie Olsztyńskiej”. Prawdopodobnie ramówka zamieszczana na łamach 
odbiegała od rzeczywistej.

Według Roberta Lesińskiego, dziennikarza Radia na 103, najpierw szukano 
nowych osób, które mogłyby zagospodarować antenę nowego radia, a dopiero 
potem układano ramówkę (R. Lesiński). Jego słowa potwierdza Piotr Bałtroczyk. 
W wywiadzie dla portalu RadioPolska mówił, że tworząc Radio na 103 miał 
pewne pomysły na programy, ale czekał na to, co przyniesie nabór (RadioPol-
ska). Jednak Jaromir Wroniszewski, dziennikarz Radia na 103, wspomina, że 
ramówka została ułożona przez Piotra Bałtroczyka i była dostosowana do moż-
liwości wykonawczych dziennikarzy: W ramówce myśmy dostali jakby czas do 
zagospodarowania, ale audycje wymyślaliśmy sobie sami. Jego zdaniem, Piotr 
Bałtroczyk wymyślił ramówkę i powierzył czas prowadzącym, a ci składali 
swoje propozycje audycji (J. Wroniszewski).

Edyta Wrotek, dziennikarka Radia na 103, która rozpoczęła pracę w lipcu 
1994 roku, wspomina, że gdy przyszła do Sto trójki, ramówka była już ustalona 
(E. Wrotek). Z kolei Adam Świdziniewski, prezenter, rozpoczynający pracę 
w Sto trójce w maju 1994 roku, dopiero w momencie przyjścia do radia uczył 
się, czym jest ramówka i jak ona funkcjonuje (A. Świdziniewski).
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Pasma w Radiu na 103

W Sto trójce korzystano z klasycznego podziału dziennego ramówki, który 
dzieli dobę na określone przez nadawcę pasma (Słownik terminologii medialnej 
2006). Są to: pasmo poranne (6.00-9.00), pasma towarzyszące (9.00-15.00), 
pasmo popołudniowe (15.00-18.00) oraz pasmo wieczorne, będące blokiem 
audycji autorskich lub muzycznych (Lakomy 2012). Poranne pasmo nadawane 
było z Radia Olsztyn. Pasmo południowe od 9.00 do 14.00 tworzono w Radiu 
na 103. Według Grzegorza Wójcika, realizatora dźwięku Radia na 103: Poranek 
funkcjonował na zasadzie poranka informacyjnego. Jednak informacje, które 
się pojawiały, były tzw. „michałkami”, czyli informacjami lekkimi, bardziej 
nawet ciekawostkami (G. Wójcik).

W godzinach popołudniowych, czyli od 16.00 do 18.00, łączono się z anteną 
Radia Olsztyn i stamtąd emitowana była „popołudniówka”. Zdaniem Grzegorza 
Kasjaniuka, pasmo popołudniowe emitowane było z Radia Olsztyn, ponieważ 
chciano, aby było ono bardziej profesjonalne (G. Kasjaniuk). Wieczorem, od 
godziny 19.00 (od lutego 1995 roku od godziny 18.00) do 24.00 emitowane 
było pasmo wieczorne z audycjami autorskimi.

Ze wspomnień dziennikarzy Radia na 103 wynika, że osoba prowadząca 
pasmo południowe była gospodarzem dnia, pełniła również rolę wydawcy. 
Decydowała o treści, temacie dnia, a także o muzyce. Odpowiedzialna była za 
przygotowanie dyżuru reportera, z którym łączono się w trakcie pasma. Pasma 
były bardzo interaktywne, przyjmowano telefony od słuchaczy oraz przepro-
wadzano konkursy z nagrodami.

W paśmie od godziny 9.00 do 14.00, według programów radiowych za-
mieszczanych w „Gazecie Olsztyńskiej” oraz wspomnień dziennikarzy, było 
dużo stałych punktów programu, takich jak Horoskop czy Informacje z giełd 
i targowisk. Za część stałych punktów programu odpowiadały osoby prowadzą-
ce pasmo (np. Horoskop, Gość Radia na 103), natomiast za inne odpowiadali 
dziennikarze Radia Olsztyn lub też współpracownicy Radia na 103 (np. Infor-
macje z giełd i targowisk przygotowywał Jacek Panas, a Sportowe zapowiedzi 
Artur Lewandowski).

audycje autorskie w Radiu na 103

Po przerwie w nadawaniu programu Radia na 103, podczas której łączono 
się z programem Radia Olsztyn, o godzinie 19.00 (później o godzinie 18.00), 
program Sto trójki wracał na antenę. Emitowane były wówczas wieczorne 
pasma audycji autorskich.
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W poniedziałki nadawano następujące audycje autorskie:
 – Karuzela (14.00-16.00) – notowanie sprzedaży płyt w sklepach muzycz-

nych w Olsztynie, audycja prowadzona przez Andrzeja Brzozowskiego 
– jak wspomina, sam zbierał informacje o najlepiej sprzedających się 
płytach w olsztyńskich sklepach (A. Brzozowski);

 – Underground (19.00-21.00) – audycja prowadzona przez Radosława 
Ciecholewskiego; prawdopodobnie była poświęcona poezji śpiewanej;

 – Riff (21.00-24.00) – audycja muzyczna prowadzona przez Roberta Lesiń-
skiego; jak wspomina jej autor: Zaproponowałem audycję z muzyką, … 
zwykło się mówić muzyka lekka, łatwa i przyjemna, to ja zaproponowałem 
z muzyką ciężką, trudną i nieprzyjemną (R. Lesiński).

We wtorek natomiast emitowano:
 – Rysa (19.00-21.00) – audycja poświęcona polskiej muzyce prowadzona 

przez Grzegorza Kasjaniuka;
 – JAZZgot (21.00-24.00) – audycja z muzyką jazzową prowadzona przez 

Jarosława Bałabańskiego.
W środowej ramówce widnieją:

 – Czas na jazz (19.00-21.00) – audycja z muzyką jazzową prowadzona 
przez Andrzeja Pawlika;

 – Nowe płyty (21.00-24.00) – audycja Roberta Lesińskiego, podczas której 
prezentował świeżo wydane albumy.

W czwartki usłyszeć można było:
 – Czujny, zwarty, gotowy (19.00-21.00) – audycja Piotra Bałtroczyka; autor 

zapytany o treść audycji odpowiada, że: Tytuł sugeruje, że to taki duży 
worek, gdzie wrzucone było wszystko (P. Bałtroczyk);

 – Rock nie tylko dla koneserów (21.00-24.00) – audycja Mariusza Szcze-
pańskiego, współprowadzona z Jaromirem Wroniszewskim; Jaromir 
Wroniszewski wspomina, że: To była trzygodzinna audycja, którą prowa-
dziliśmy i przygotowywaliśmy razem z Mariuszem Szczepańskim w opar-
ciu o jego płytotekę. (…) To była propozycja muzyczna, wbrew temu co 
głosił tytuł audycji, głównie dla koneserów (J. Wroniszewski).

Piątkowe audycje autorskie to:
 – Ten Years After (18.00-19.00) – audycja muzyczna Jarosława Kowal-

skiego;
 – Dziwny jest ten świat (19.00-21.00) – audycja satyryczno-publicystycz-

no-muzyczna prowadzona przez Jaromira Wroniszewskiego; wspomi-
nającego: To była audycja dwugodzinna. W całej audycji wyszukiwałem 
w doniesieniach redakcyjnych, agencyjnych różnych dziwadeł, różnych 
dziwnych informacji ze świata (J. Wroniszewski);
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 – Czad (21.00-24.00) – audycja Grzegorza Kasjaniuka: Związana była 
z muzyka ciężką, metalową. To już nie było brzmienie undergroundowe, 
ale było tam miejsce dla klasycznego metalu, dla muzyki alternatywnej 
(G. Kasjaniuk).

W weekendy także wieczorami emitowano pasma audycji autorskich. W so-
botę były to:

 – Mariusz Szczepański poleca (19.00-21.00) – audycja muzyczna Mariusza 
Szczepańskiego, głównie z muzyką rockową oraz bluesową;

 – Party Mix (21.00-21.00) – audycja z muzyką taneczną prezentowaną 
przez Adama Świdziniewskiego, połączona z pozdrowieniami i dedyka-
cjami od słuchaczy; audycja cieszyła się ogromną popularnością.

W niedziele emitowane były następujące audycje autorskie:
 – Radio ZADYM (18.00-19.00) – audycja młodzieżowa tworzona przez 

uczniów I lub II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie (A. Brzozow-
ski); prezentowali oni swoją muzykę oraz wywiady; opiekunem audycji 
był Andrzej Brzozowski;

 – Lista polskich przebojów (19.00-21.00) – prowadzona przez Andrzeja 
Brzozowskiego; Andrzej Brzozowski mówi, że chciał się zaopiekować 
polską muzyką, dlatego stworzył taką listę (A. Brzozowski);

 – Trzy godziny z Sienkiewiczem (21.00-24.00) – audycja z muzyką bluesową 
oraz country prowadzona przez Artura Sienkiewicza.

dyskusja

Radio na 103 było interesującą ofertą publicznego radia, dokumentującą 
zmianę w polskiej radiofonii na początku lat 90. W literaturze i Internecie 
znaleźć można tylko krótkie wzmianki na temat Radia na 103, co za tym idzie 
także o ramówce, a jest ona ciekawym przykładem eksperymentalnego podejścia 
do tworzenia programu. Z wnikliwych obserwacji ramówek zamieszczanych 
w „Gazecie Olsztyńskiej” na przestrzeni siedemnastu miesięcy wynika, że 
informacje tam podawane nie zawsze były prawdziwe.

Radio na 103 funkcjonowało w eterze 26 lat temu, tak długi upływ czasu 
miał negatywny wpływ na pamięć osób tworzących Sto trójkę, przez co trudno 
było pozyskać dokładne i szczegółowe informacje zarówno na temat oferty 
programowej, jak również osób tworzących audycje. Nie zachowały się archi-
walne nagrania, w związku z tym dziś niemożliwe jest już ustalenie, jak w pełni 
wyglądała ramówka tej rozgłośni. Analiza zgromadzonego materiału pozwala 
jednak na wyciągnięcie wniosków i systematykę danych.
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Podsumowanie

W trakcie badań udało się ustalić, że podobnie do klasycznych rozgłośni, 
będące radiem miejskim Radio na 103 miało uporządkowany układ ramowy. Z 
uwagi na specyficzny charakter ramówka nie do końca wypełnia standardowe 
reguły programu radiowego. Działo się tak, ponieważ Sto trójka jako rozgłośnia 
miejska Radia Olsztyn nie emitowała przez całą dobę tylko własnego programu; 
pasma poranne i popołudniowe nadawane były z Radia Olsztyn.

Radia na 103 w większości nie tworzyli dziennikarze profesjonalni, a do-
piero uczące się osoby. Być może dzięki temu ramówka Sto trójki była dość 
elastyczna. Jak wynika ze wspomnień dziennikarzy, program często tworzony 
był spontanicznie, w zależności od zaistniałych okoliczności, co wpisuje się 
w obecny trend odchodzenia od klasycznego układu ramowego. Świadczy to 
także o tym, że Radio na 103 było prekursorskie i nowoczesne. Choć było roz-
głośnią przypisaną nadawcy publicznemu, to układem programu przypominało 
raczej stację komercyjną. Warto nadmienić, że radio było także „odpowiedzią” 
Polskiego Radia na konkurencję ze strony wchodzących na rynek stacji komer-
cyjnych. Tym także była powodowana jego swobodna formuła.
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abstract

Frame system – orGanization oF a radio antenna on tHe 
examPle oF Radio on 103

The article deals with the topic of the framework program – organization of the content 
of the municipal radio station. The agenda is a set of regularly broadcast radio programs, 
adapted to the time of day, season and special circumstances.

This qualitative analysis was conducted on the example of the Radio schedule at 103. 
Due to the availability of data, it was based on the lineup from the period 1994-1995. There 
were also used sources such as interviews with the authors of the schedule and Radio on 
103 journalists. During the research, it was found that, like the classic radio stations, which 
were the City Radio, Radio 103 had an ordered frame system.

However, due to the specific nature of the schedule does not fully meet the standard 
rules of the radio program. During the research, some of the authors of individual programs 
were identified and confirmed, as well as the nature of these programs. The radio bands 
broadcast on the air are also described.

słowa kluczowe: radio, polskie radio, program miejski, ramówka, audycja

keywords: radio, Polish radio, city program, schedule, radio broadcast
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wstęp

Więziennictwo odgrywa bardzo istotną rolę w działaniach każdego państwa 
podejmowanych na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego na jego obszarze. W teraźniejszych systemach penitencjarnych więzienie 
spełnia nie tylko funkcję izolacyjną. System ten służy również resocjalizacji, 
mającej na celu przemianę w sferze zachowań socjalnych jednostki i przywró-
cenie jej do społeczeństwa jako pełnowartościowego obywatela.

Sposób realizacji kar zmienił się na przestrzeni wieków, poczynając od za-
mykania w niehumanitarnych warunkach, w lochach czy piwnicach zamków, 
do izolacji w celi więziennej, w której są przestrzegane w pełni współczesne 
standardy praw człowieka oraz godność osobista skazanego.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie polskich uregulowań prawnych 
z zakresu organizacji i funkcjonowania więziennictwa, warunków odbywania 
kary pozbawienia wolności na tle międzynarodowych standardów regulujących 
opisywaną materię. Rozważania na temat funkcjonowania polskiego systemu 
penitencjarnego uwzględniają przestrzeganie praw i obowiązków osób pozba-
wionych wolności w odniesieniu do regulacji międzynarodowych oraz posta-
nowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Inspiracją do napisania artykułu była książka Ewy Dawidziuk pod tytu-
łem Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle 
standardów międzynarodowych (Dawidziuk 2013), w której autorka ukazuje, 
w jakim stopniu przestrzegane są standardy międzynarodowe dotyczące postę-
powania ze skazanymi w polskim systemie penitencjarnym.
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Za pomocą metody komparatystycznej zestawiono polski system peniten-
cjarny z regulacjami międzynarodowymi. Natomiast wykorzystując metodę 
historyczno-prawną, odwołano się do wydarzeń historycznych, które odegrały 
znaczną rolę w kształtowaniu się systemu współczesnego więziennictwa i prze-
strzeganiu norm międzynarodowych.

Historyczno-prawne uwarunkowania więziennictwa w Polsce

Więzienie i kary pozbawienia wolności są elementem funkcjonowania 
społeczeństwa od wielu wieków. Z dokumentów historycznych wynika, że 
w przeszłości kary pozbawienia wolności odbywały się z pominięciem zasady 
humanitaryzmu. Osoby skazane wtrącane były do ciemnych lochów, pozbawiane 
były podstawowych praw człowieka, takich jak prawo do obrony czy zakazu 
tortur. Często zdarzało się, że zatrzymani, poddani torturom lub pozbawieni 
podstawowych warunków higienicznych, umierali.

Stworzenie sprawnie funkcjonującego więziennictwa było jednym z podsta-
wowych celów państwa polskiego w okresie walki o niepodległość. Podwaliny 
pod polski system więziennictwa dały decyzje Naczelnika Państwa Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, który w 1919 roku wydał dekret w sprawie tymczasowej 
organizacji systemu penitencjarnego. Dokument ten określił zasady i organiza-
cję polskich więzień, które stworzyły zręby polskiego systemu więziennictwa.

Okres dwudziestolecia międzywojennego był to czas, w którym władze 
odrodzonej Polski przejęły system penitencjarny po państwach – zaborcach. 
Podczas organizowania polskiej administracji penitencjarnej kluczowym za-
daniem było utworzenie norm prawnych i przepisów wykonawczych, a także 
nabór i szkolenie służby więziennej.

Wprowadzone w okresie międzywojennym przepisy prawa karnego i roz-
wiązania ustawowe były jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Nastąpił 
wówczas dynamiczny rozwój więziennictwa, wysokie morale funkcjonariuszy 
Straży Więziennej cechowało się gotowością do poświęceń i chęcią zdobywania 
wykształcenia. Swój patriotyzm i oddanie ojczyźnie funkcjonariusze udowodnili 
w późniejszych trudnych dla państwa czasach1.

Więziennictwo w latach PRL-u stanowiło środek przymusu i izolacji skaza-
nych oraz było sferą bezprawia wobec działaczy politycznych, a kara pozba-
wienia w tych czasach pełniła rolę odstraszania i odwetu. Uregulowania prawne 
dotyczące bezpieczeństwa i prawa jednostki przekładały się na interes państwa.

1 Służba Więzienna, 101. rocznica odzyskania przez Naród Polski Niepodległo-
ści, https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/101.%20rocznica%20odzyskania%20przez%20
Naród%20Polski%20Niepodległości, [dostęp 13.11.2019].
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Po 1989 roku więziennictwo zmieniło swój charakter. Obecnie więzienie 
stanowi miejsce izolacji, w którym prawa i obowiązki więźniów są szanowane 
oraz prowadzone są procesy resocjalizacyjne. Polski system penitencjarny opiera 
się na następujących aktach prawnych:

 – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 
2020 r., poz. 523,568.), dalej KKW;

 – Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. – o Służbie Więziennej (Dz. U. 2020 r., 
poz. 848), dalej SW;

 – Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1966 r. w sprawie 
regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. Urz. Min. 
Spraw. Nr 2, poz. 12 z późn. zm.).

Nad prawidłową działalnością systemu penitencjarnego w Polsce czuwa Służ-
ba Więzienna. Jej podstawowym celem jest wypełnienie powinności państwa 
w zakresie izolacji i resocjalizacji osób skazanych przez wymiar sprawiedli-
wości. Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną 
podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organiza-
cyjną (art.1, SW).

Zdaniem Jerzego Śliwowskiego przez system penitencjarny należy rozumieć 
całokształt norm regulujących proces wykonywania kary pozbawienia wolności 
i innych środków powodujących jej pozbawienie oraz kary ograniczenia wol-
ności (Śliwowski 1978).

Polskie prawo penitencjarne wyróżnia cztery rodzaje zakładów karnych dla:
 – młodocianych,
 – odbywających karę po raz pierwszy,
 – recydywistów penitencjarnych,
 – odbywających karę aresztu wojskowego (roz. XVIII, KKW).

Zakłady różnią się od siebie stopniem zabezpieczenia i izolacji. W zakładzie 
karnym zamkniętym wszelkie zajęcia dodatkowe odbywają się wyłącznie na 
terenie więzienia. Skazani korzystają z własnej bielizny, zaś o odzieży decy-
duje dyrektor zakładu. W zakładzie karnym typu półotwartego, wyróżnionym 
przez polskie prawo penitencjarne, więźniowie korzystają z własnych ubrań 
i mogą korzystać z zajęć dodatkowych, nawet poza zakładem karnym. Skazani 
odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie typu otwartego mogą być 
zatrudniani poza terenem zakładu, uczestniczą w szkoleniach bez konwojenta. 
Osadzeni posiadają nieograniczoną liczbę widzeń, a ich rozmowy nie są kon-
trolowane (art. 92, pkt. 11, Kodeks Karny Wykonawczy, Dz. U. 2020 r., poz. 
848), dalej KKW.
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Polski system penitencjarny – rozważania na tle regulacji 
międzynarodowych

Więziennictwo w Polsce jest systemem, w którym odbywane są kary po-
zbawienia wolności oraz środkiem izolacji mającym na celu zapobieganie 
przestępczości. Sytuacja w polskich więzieniach ukazuje wiążącą relację między 
przepisami prawa polskiego, głównie prawa karnego wykonawczego, z posta-
nowieniami dokumentów międzynarodowych dotyczących omawianej materii. 
Państwo polskie akceptuje zasady międzynarodowe, które mają pierwotne zna-
czenie w przestrzeganiu prawa osób skazanych. Zalecenia dane przez organy 
międzynarodowe mają na celu ujednolicenie zasad postępowania z osobami 
pozbawionymi wolności; zapewnienie godnych warunków oraz podjęcie działań 
mających na celu wyeliminowanie agresji i brutalności w stosunku do osób 
skazanych (Zieliński 1996).

Podstawowym dokumentem zawierającym standardy praw człowieka jest Po-
wszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta w Paryżu w 1948 roku, w której 
znajdują się zapisy stanowiące, że każdy człowiek, rodząc się, uzyskuje niezby-
wane prawo do swej godności i równości. Ponadto art. 5 dokumentu stanowi, 
że nikt nie może być poddawany torturom albo okrutnemu, nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu albo karaniu (art. 5, Powszechna Deklaracji Praw 
Człowieka). Podstawowe zasady, które określają wykonanie kary pozbawienia 
wolności, zostały ujęte w przepisach prawa karnego wykonawczego (art. 79-100, 
KKW). Stanowią one zbiór właściwego traktowania osób skazanych; dotyczą 
kary pozbawienia wolności oraz innych środków prawno-karnej reakcji na czyn 
zabroniony. Sam fakt umieszczenia skazanego w więzieniu stanowi odpłatę 
za popełnione przestępstwo. Stąd niedopuszczalne będzie traktowanie kary 
jako zemsty czy odwetu, podobnie jak powodowanie udręki fizycznej, poniża-
nie godności osobistej, celowe wystawianie osób pozbawionych wolności na 
widok publiczny, narażanie na zniewagi (Pawela 1999). W świetle przepisów 
zawartych w kodeksie karnym ujęte są zasady poszanowania godności poszko-
dowanego, jak i sprawcy, którego kara powinna być wykonana niezwłocznie po 
wymierzeniu przez sąd (art. 4, KKW). Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził, że 
nadmierne odwlekanie wykonania kary, sprzeczne z powinnością niezwłocznego 
wykonania kar, jest sprzeczne z powinnością postępowania humanitarnego, bo 
sprawia, że tak traktowany skazany długo nie może się pozbyć ciężaru dawnego 
przestępstwa, a kara staje się nie środkiem poprawienia go, lecz abstrakcyjną 
dolegliwością, oderwaną od jego dawnych czynów2. Zgodnie z regulacjami za-

2 Postanowienie SA Kraków z dnia 27 czerwca 2000 roku – II AKz 232/00, KZS 
78/00, poz. 56.
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wartymi w kodeksie karnym wykonawczym (art. 67 §1, KKW), wykonywanie 
kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współ-
działania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności 
poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego, 
i tym samym powstrzymanie się od powrotu do przestępstwa.

Więzienie podejmuje wysiłek w wychowaniu skazanych oraz przygotowaniu 
do pełnienia ról społecznych, ma na celu wprowadzenie zmian w psychice 
więźniów. Procesy zachodzące podczas odbywania kar pozbawienia wolno-
ści mają na celu wychowanie więźniów i ich poprawę, a nie poddawanie ich 
torturom. System penitencjarny, będący pojęciem szerszym, może mieć cechy 
systemu resocjalizacyjnego. Pojęcie systemu resocjalizacyjnego może być 
ujmowane w aspekcie szerokim i w aspekcie wąskim. W pierwszym przypadku 
można w ten sposób określać krajowy system wychowawczy obowiązujący 
w więziennictwie danego państwa (np. polski system resocjalizacji przestępców, 
szwedzki, brytyjski itp.). W drugim przypadku ma się zwykle na myśli system 
resocjalizacyjny obowiązujący czy też realizowany w danym zakładzie karnym. 
Jego wskaźnikami są cechy charakterystyczne dla instytucji wychowawczej 
(Zimbardo, Ruch 1994).

Trudne warunki panujące w celach, a szczególnie przeludnienie, nie stano-
wią podstawy do zaniechania wysiłków na rzecz procesów resocjalizacyjnych. 
Resocjalizacją określa się proces przemiany w sferze osobowości jednostki, 
której celem jest zmniejszenie nieprzystosowania społecznego, które blokuje 
zasoby osobowe i społeczne talenty, uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje 
jednostek (Konopczyński 2014). Jerzy Śliwowski określa resocjalizację w wię-
zieniu jako resocjalizację penitencjarną. Chodzi w niej nie tylko o przekazanie 
pewnej wiedzy i zalecanie nowych stylów zachowań, ale o zmianę nawyków 
charakterologicznych, a zwłaszcza o wyeliminowanie niekorzystnych, aspo-
łecznych i antyspołecznych postaw warunkujących aspołeczne i antyspołeczne 
zachowania człowieka (Śliwowski 1981).

D. Mielczarek podkreśla, że międzynarodowe zasady postępowania z oso-
bami pozbawionymi wolności zostały opracowane przez Międzynarodową Ko-
misję Karną i Penitencjarną w Londynie w 1872 r. Zostały one sformułowane 
w postaci Reguł minimalnych postępowania z więźniami, przyjętych przez Ligę 
Narodów w 1934 r. Był to pierwowzór Wzorcowych Reguł ONZ minimum po-
stępowania z więźniami oraz Europejskie reguły więzienne. Ochrona osób 
przebywających w jednostkach penitencjarnych przed niedozwolonymi for-
mami traktowania jest ujęta w regulacjach międzynarodowych. Źródłami tych 
standardów są akty prawa międzynarodowego o charakterze hard-law („twar-
de prawo międzynarodowe”, prawnie wiążące państwa) i soft-law („miękkie 
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prawo międzynarodowe”, bez mocy prawnie wiążącej) oraz przepisów prawa 
krajowego (Mielczarek 1998).

Zasady postępowania z osobami pozbawionymi wolności w zakładzie karnym 
są ujęte w standardach i przepisach prawa krajowego. Podstawowe zasady, które 
są przestrzegane: zakaz tortur oraz innego, okrutnego, nieludzkiego lub poni-
żającego traktowania albo karania oraz poszanowanie godności i humanitarne 
traktowanie. P. Sarnecki stwierdza, że przepisy określające prawa, obowiązki 
i wolność osób są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet-
nia1997r (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm., dalej: Konstytucja RP). W artykule 30 
Konstytucji RP ujęte jest, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka sta-
nowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej 
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Ten przepis dotyczy 
zarówno każdego obywatela, również tego, który jest pozbawiony wolności. Zaś 
przepis artykułu 87 ustęp 1 Konstytucji RP stanowi, iż źródłami powszechnie 
obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Zawarte w nich 
normy traktowania jednostek pozbawienia wolności muszą być bezwzględnie 
przestrzegane. Zaś w przepisie artykułu 40 Konstytucji RP występuje pewien 
ciąg określeń bliskoznacznych, wykluczających wiele zachowań wymienionych 
przeciwko samej naturze człowieka i tym samym jego godności (Sarnecki, Gar-
licki 2003).

Podstawowym źródłem europejskich norm dotyczących traktowania więź-
niów jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. Fundamentalnym jej celem 
jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności. Jednym 
z najważniejszych przepisów zawartych w omawianym dokumencie jest artykuł 
3 EKPC, który stanowi, że nikt nie może być poddany torturom ani nieludz-
kiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Dokument ten gwarantuje 
prawo do życia, do wolności i bezpieczeństwa osobistego. W celu zapewnienia 
respektowania tych praw ustanowiono Europejski Komitet do Spraw Zapobiega-
nia Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. 
Przy pomocy wizytacji bada traktowanie osób pozbawionych wolności w celu 
wzmocnienia, w razie potrzeby, ich ochrony przed torturami oraz nieludzkim 
lub poniżającym traktowaniem lub karaniem3.

Kolejnym z dokumentów międzynarodowych regulujących poszanowanie 
godności człowieka również w kontekście wykonywania kary pozbawienia 
wolności jest Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 roku i Powszechna De-

3  W Polsce w okresie obowiązywania tej Konwencji (tj. od 1995 r.) miały miejsce 
cztery takie wizytacje w: 1996 r., 2000 r., 2004 r., 2009 r.
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klaracja Praw Człowieka z 1955 roku. Stanowi ona fundament prawa do życia, 
humanitarnego traktowania i poszanowania godności ludzkiej. Dzięki respek-
towaniu przyrodzonej godności ludzi tworzy się fundament wolności i pokoju 
na świecie. Zasada poszanowania godności ludzkiej została ukazana w art. 1 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zgodnie z którym wszyscy ludzie 
rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach.

Innymi aktami prawnymi odnoszącymi się do omawianej materii są: Mię-
dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu 
w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 roku (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) 
oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, 
otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 roku (Dz. U. z 1977 r. 
Nr 38, poz. 169). Pierwszy z nich zapewnia jednostkom podstawowe prawa oraz 
wolność polityczną i obywatelską. Jednym z podstawowych praw jest prawo 
do równości wobec prawa, prawo do życia, wolność sumienia, wyznania. Akt 
wytwarza wzajemną relację między jednostką a państwem, wobec którego 
musi ona wywiązać się ze swoich zobowiązań, ale może również występować 
przeciwko niemu. Natomiast Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych zapewnia podstawowe prawa, takie jak prawo do 
pracy w odpowiednich warunkach, do ochrony zdrowia psychicznego i fizycz-
nego oraz do życia na odpowiednim poziomie.

Kolejnym rodzajem wytycznych dążących do humanizacji wykonywania 
kary są europejskie reguły więzienne z 1987 roku, które zostały opracowa-
ne i sformułowane na nowo w 2006 roku. Nowe reguły stanowią przełom 
w sposobie postrzegania kary pozbawienia wolności. Ukazują, że sam fakt 
umieszczenia skazanego w celi więziennej jest karą, a ograniczenia wynikają 
z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej. Wskazują 
na potrzebę normalizacji, z którą wiąże się traktowanie więźniów na zasadzie 
humanitaryzmu. Reguły mają charakter bezstronny, obejmują brak dyskrymi-
nacji ze względu na rasę, płeć i przekonania polityczne.

Jednym z ostatnich dokumentów prawa międzynarodowego odnoszącym 
się do poszanowania godności człowieka i bezwzględnego zakazu stosowania 
tortur jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W preambule określo-
no, że Unia Europejska jest tworzona na podstawowych wartościach godności, 
równości i wolności ludzkiej. W art. 1 podkreślono, że godność ludzka jest 
nienaruszalna, musi być szanowana i chroniona. Wskazano również na zakaz 
stosowania tortur oraz innych niedozwolonych form traktowania. Każdy czło-
wiek, rodząc się, uzyskuje niezbywalne prawo do swej godności i równości 
w prawie, jak również prawo do normalnego życia.
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Prewencyjną międzynarodową instytucją pozasądową chroniącą osoby po-
zbawione wolności przed torturami oraz nieludzkim lub poniżającym traktowa-
niem jest Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludz-
kiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej CPT). Stanowi on 
nierozerwalną część systemu Rady Europy w zakresie ochrony praw człowieka. 
Celem utworzenia komitetu była możliwość wizytacji i badania sposobu trakto-
wania osób przebywających w więzieniu, potrzeba przygotowania oddziaływań 
prewencyjnych poprzez reakcję na naruszenia w zakresie ochrony przed niedo-
puszczalnymi formami traktowania. Zgodnie z postanowieniami Europejskiej 
Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu 
Traktowaniu komitet ma prawo dostępu do wszystkich informacji i każdego 
miejsca, w którym znajdują się osoby pozbawione wolności. Wydawane spra-
wozdania ukazują, w jakim stopniu prawa człowieka są respektowane w po-
szczególnych więzieniach, a jego rekomendacje mają na celu osiągnięcie okre-
ślonych standardów postępowania z więźniami. Szereg zaleceń danych przez 
Komitet władzom Polski pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu życia 
więźniów oraz opieki medycznej, a analiza raportów powizytacyjnych pozwala 
na określenie standardów wymaganych przez CPT w stosunku do Polski. Ze 
sprawozdań wynika, że cele mieszkalne w zakładach karnych są przeludnione 
i naruszają obowiązujące normy wynoszące co najmniej 4 m2. Przeludnienia 
skutkują udręką, która może przekształcić odbywanie kary w torturę. Jako me-
chanizm sądowego nadzoru nad standardami postępowania z osobami pozba-
wionymi wolności Europejski Trybunał Praw Człowieka kilkakrotnie orzekał 
na podstawie art. 3 EKPC. W oparciu o ten przepis państwo jest zobowiązane 
zapewnić osobie umieszczonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym 
warunki bytowe, które zakazują tortur.

Problem wzrastającej liczby więźniów w zakładach karnych, w kontekście 
zachowania odpowiednich standardów traktowania osób, spostrzega także kra-
jowa instytucja prewencyjna – Krajowy Mechanizm Prewencji. Przeludnione 
zakłady karne dowodzą zaburzenia równowagi między pojemnością więzień 
a ilością osób w nich osadzonych. Przedstawiciele polskiego ombudsmana 
w trakcie wizytacji zapobiegawczych zwrócili uwagę na konsekwencje przelud-
nienia – umieszczanie w celach przejściowych osób z oddziałów mieszkalnych 
wspólnie z nowo przyjętymi, wykorzystywanie izb chorych czy świetlic jako cel 
mieszkalnych, a w niektórych przypadkach nawet cel do wykonywania kary 
dyscyplinarnej osadzenia w celi izolacyjnej, cel przeznaczony dla osadzonych 
stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bez-
pieczeństwa zakładu, czy też cel przejściowych. (Dawidziuk i in. 2009)
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Podsumowanie

Zestawienie przepisów prawa polskiego z międzynarodowymi standardami 
ONZ i Rady Europy oraz praktyki działań z osobami pozbawionymi wolności, 
na podstawie uwag instytucji prewencyjnych, pozwalają na wyciągnięcie wnio-
sków dotyczących przepisów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa. 
Można uznać, że relacje między standardami krajowymi a międzynarodowymi 
dotyczącymi więziennictwa, jego funkcjonowanie, ochrona praw człowieka 
wzajemnie się dopełniają, jednak istnieją jeszcze takie unormowania, które 
wymagają zmian legislacyjnych w celu zagwarantowania skazanym ochrony 
przed możliwością zaistnienia nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Nieodpowiednie warunki bytowania panujące w jednostce penitencjarnej nie 
powinny być usprawiedliwiane zawężonymi środkami finansowymi. Zasada 
poszanowania godności i humanitarnego traktowania również powinna funk-
cjonować niezależnie od możliwości materialnej kraju. W polskich więzieniach 
podejmowane są wysiłki dotyczące poprawy warunków w nich panujących 
i zapewnienia minimalnej normy powierzchni celi mieszkalnej zgodniej ze 
standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Należy zauważyć, że utrzymujące się przeludnienie w polskich jednostkach 
penitencjarnych utrudnia zagwarantowanie odpowiednich warunków mieszkal-
nych i często skutkuje sytuacjami charakteryzującymi się poniżającym trakto-
waniem skazanych, zarówno przez funkcjonariuszy, jak i współosadzonych. 
Konieczność załatwiania potrzeb fizjologicznych na oczach innych narusza 
prawo do ochrony własnej prywatności i intymności. W kontekście rekomenda-
cji międzynarodowych przepisy prawa polskiego właściwie regulują obowiązek 
respektowania prawa do prywatności osób przebywających w więzieniu przy 
używaniu kącika sanitarnego.

Konstytucja RP względem prawa międzynarodowego jest otwarta. Artykuł 
87 Konstytucji RP stwierdza, że ratyfikowane umowy międzynarodowe stano-
wią jedno ze źródeł prawa w Polsce. Tym samym polski system penitencjarny 
powinien być dostosowywany sukcesywnie do regulacji międzynarodowych. 
W wielu obszarach jest on z nimi zbieżny. W związku z powyższym zamiany 
niektórych przepisów, które budzą wątpliwości na tle norm międzynarodowych, 
powinny wpływać na polepszenie standardów traktowania osób pozbawionych 
wolności w polskich jednostkach penitencjarnych.
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abstract

Prison in Poland in tHe asPect oF international 
reGulations

The article presents the situation in Polish prisons against the background of Polish law, 
mainly executive criminal law, and the provisions of international documents. Showing 
the functioning of the Polish penitentiary system, including compliance with the rights 
and obligations of persons deprived of liberty, against the background of legal provisions 
and in practical activities, referring to judgments and case law of the Polish courts, the 
Constitutional Tribunal and the European Court of Human Rights. At the beginning, at-
tention was paid to the transformation of the Polish prison and the significant importance 
of the Prison Service in respecting the humane treatment of prisoners and respect for their 
dignity. Subsequently, the penitentiary system was presented as a form of prisoner isola-
tion, using the rehabilitation of persons serving sanctions through work and teaching. The 
last parts of the article are devoted to a detailed discussion of the standards of treatment of 
persons deprived of liberty in the context of Polish and international law, and mechanisms 
for protecting prisoners against unauthorized forms of treatment are presented.
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cyberPrzestęPczość w Polsce

Celem pracy jest omówienie zjawiska cyberprzestępczości, zdefiniowanie go 
i przedstawieni w różnych aspektach. Drugi cel pracy to ukazanie i przeanali-
zowanie statystyk przeprowadzonych przez CBOS oraz inne ośrodki badawcze 
w Polsce, które mówią o Polakach i cyberprzestępczości. Wykorzystane metody 
badawcze w pracy to analiza jakościowa źródeł.

Bardzo trudno ustala się jednoznaczny zakres znaczeniowy pojęcia, ponieważ 
cyberprzestępczość ewoluuje wraz z postępem technologicznym. Najprostszą 
definicją jest czyn zabroniony w cyberprzestrzeni (Fisher 2000). Dużym wkła-
dem w próbę zdefiniowania zjawiska miało ONZ, zapis w przedstawionej po-
niżej formie przyjął X Kongres ONZ w Sprawie Zapobiegania Przestępczości 
i Traktowania Przestępców. Zgodnie z przyjętymi sformułowaniami definicji 
wyróżniono cyberprzestępstwo w ujęciu wąskim oraz w ujęciu szerokim (Grze-
lak, Liedel 2012):

 – cyberprzestępstwo w wąskim sensie (przestępstwo komputerowe) to 
wszelkie nielegalne działanie wykonywane w postaci operacji elektro-
nicznych, wymierzone przeciw bezpieczeństwu systemów komputero-
wych lub procesowanych przez te systemy danych;

 – cyberprzestępstwo w szerokim sensie (przestępstwo dotyczące kom-
puterów) to wszelkie nielegalne działanie popełnione za pomocą lub 
dotyczące systemów lub sieci komputerowych, włączając w to między 
innymi nielegalne posiadanie i udostępnianie lub rozpowszechnianie 
informacji przy użyciu systemów lub sieci komputerowych.

Rada Europy przyjęła konwencję z 23 listopada 2001 roku o cyberprzestęp-
czości. Z jej zapisów wyłania się definicja cyberprzestępczości jako:

 – umyślnego i bezprawnego dostępu do całości lub części systemu infor-
matycznego;
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 – umyślnego i bezprawnego przechwytywania za pomocą urządzeń tech-
nicznych niepublicznych transmisji danych informatycznych do, z, lub 
w ramach systemu informatycznego, łącznie z emisjami elektromagne-
tycznymi pochodzącymi z systemu informatycznego przekazującego 
takie dane informatyczne;

 – umyślnego i bezprawnego niszczenia, wykasowywania, uszkadzania, 
dokonywania zmian lub usuwania danych informatycznych, poważnego 
zakłócania funkcjonowania systemu informatycznego poprzez wprowa-
dzanie, transmisję, niszczenie, wykasowywanie, uszkadzanie, dokony-
wanie zmian lub usuwanie danych informatycznych;

 – produkcji, sprzedaży, pozyskiwania z zamiarem wykorzystania, impor-
towania, dystrybucji lub innego udostępniania urządzenia, w tym także 
programu komputerowego, przeznaczonego lub przystosowanego przede 
wszystkim dla celów popełnienia któregokolwiek z przestępstw, lub hasła 
komputerowego, kodu dostępu lub podobnych danych, dzięki którym całość 
lub część systemu informatycznego jest dostępna z zamiarem wykorzystania 
dla celów popełnienia któregokolwiek z przestępstw.

W myśl definicji opracowanej i zamieszczonej w „Polityce Ochrony Cyber-
przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej” przyjętej 25 czerwca 2013 roku w drodze 
uchwały przez Radę Ministrów, cyberprzestępstwo stanowi czyn zabroniony 
popełniony w obszarze cyberprzestrzeni, czyli przestrzeni przetwarzania i wy-
miany informacji tworzonej przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 
3 pkt 3 ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570, z późn. zm.) wraz 
z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.

W najbardziej uproszczony sposób cyberprzestępczość można podzielić na 
dwie podstawowe kategorie:

 – przestępstwa charakterystyczne dla cyberprzestępczości,
 – przestępstwa popełniane z wykorzystaniem sieci Internet.

Pierwszą kategorię stanowią przestępstwa, w których przedmiotem ataku 
jest sam komputer oraz szeroko pojęte przetwarzanie danych w systemach 
informatycznych. Do tej grupy można zaliczyć takie czyny, jak:

 – podawanie się za inną osobę, fałszywe profile,
 – nieuprawnione uzyskanie informacji (hacking),
 – podsłuch komputerowy (sniffing),
 – udaremnienie uzyskania informacji,
 – udaremnienie dostępu do danych informatycznych,
 – sabotaż komputerowy,
 – rozpowszechnianie złośliwych programów oraz cracking,
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 – stosowanie tzw. narzędzi hackerskich,
 – oszustwo komputerowe.

Do drugiej kategorii należy zaliczyć przestępstwa, w których komputer jest 
jedynie środkiem do jego popełnienia. W tej grupie można wymienić takie 
działania, jak:

 – obrazę uczuć religijnych (przestępstwa przeciwko wolności sumienia 
i wyznania),

 – składanie propozycji obcowania płciowego z małoletnim,
 – publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze
 – pedofilskim,
 – publiczne propagowanie faszystowskich lub innych totalitarnych ustro-

jów państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowo-
ściowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na 
bezwyznaniowość (szeroko pojęta mowa nienawiści),

 – handel fikcyjnymi kosztami,
 – zbywanie własnego lub cudzego dokumentu stwierdzającego tożsamość 

(przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów).
Kluczowymi podmiotami państwowymi d.s. walki z cyberprzestępczością 

są Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Naukowa i Aka-
demicka Sieć Komputerowa, ABW i AW (Dz. U. 2018 r., poz. 1560). Jednym 
z kluczowych zadań Ministerstwa Cyfryzacji (Krajowy System Bezpieczeństwa 
2018) jest realizacja zadań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
cyberprzestrzeni. Są to w szczególności: opracowywanie i wdrażanie doku-
mentów strategicznych oraz aktów prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa, 
prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej, opracowywanie wytycz-
nych w zakresie ustanawiania odpowiednich środków ochrony systemów telein-
formatycznych, przygotowywanie analiz z zakresu stanu cyberbezpieczeństwa 
na poziomie krajowym oraz ryzyk dla cyberbezpieczeństwa państwa, a także 
opracowywanie centralnych planów szkoleń, ćwiczeń i testów. W zakresie 
realizacji zadań współpracujemy z innymi resortami, uczelniami, instytutami, 
organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym. Ustawa o ABW (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1560) oraz AW jednoznacznie wskazuje ABW jako służbę 
właściwą w zakresie rozpoznawania i wykrywania zagrożeń godzących w bez-
pieczeństwo systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej 
lub systemów sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiek-
tów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycz-
nej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, 
instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej istotnych z punktu widzenia 
ciągłości funkcjonowania państwa (Dz.U.2020.0.27); natomiast CSIRT GOV to 
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Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, działający 
na poziomie krajowym, prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego; CSIRT MON – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Mini-
stra Obrony Narodowej; Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) 
– CSIRT NASK – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Kom-
puterowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Naukową 
i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy.

Korzystanie z Internetu a dostrzeganie zagrożeń zapoczątkowane zostało 
stwierdzeniem: istotna różnica między zagrożeniami w sieci a zagrożeniami 
poza nią polega na tym, że w Internecie ludzie rzadziej się ich spodziewają, 
ponieważ jest on stosunkowo nowy. Znane nam obecnie opinie społeczeństwa 
w Polsce dotyczące przestępczości oraz cyberterroryzmu głównie opierają się 
na badaniach Centrum Badania Opinii Społecznej, czyli wyspecjalizowanego 
ośrodka prowadzącego reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania 
sondażowe dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społecz-
no-politycznych i gospodarczych. W 2008 roku opublikowano komunikat z ba-
dań pt. Zagrożenia w Internecie. Składa się on z dwóch następujących części: 
korzystanie z Internetu a postrzeganie zagrożeń i młodzież oraz Internet: ko-
rzystanie i zagrożenia. Na potrzeby niniejszej analizy skupiono się głównie na 
pierwszej z nich. Następnie zwrócono uwagę na brak wystarczającej wiedzy 
wśród Polaków, pozwalającej na trafną ocenę poziomu zagrożenia lub ogólnej 
jego lokalizacji. Celem badania było sprawdzenie, w jakim stopniu – według 
polskich internautów – Internet jest postrzegany jako miejsce niebezpieczne, 
na jakie typy zagrożeń zwracają uwagę, a także – jakich sami doświadczyli. 
Badanie CBOSu pt. Dzieci i młodzież w Internecie – korzystanie i zagrożenia 
z perspektywy opiekunów odbyło się w 2018 roku. We wrześniowym sondażu 
CBOS chciał się dowiedzieć, jak dalece zorientowani w korzystaniu z Internetu 
przez dzieci i młodzież są ich opiekunowie – rodzice lub dziadkowie. Pytania 
dotyczyły tego, co wiedzą na temat obecności ich podopiecznych online oraz 
w jakim stopniu starają się ją kontrolować, a ponadto jak postrzegają Internet 
w kontekście bezpieczeństwa młodych użytkowników. Respondenci mający 
dzieci lub wnuki w wieku od 6 do 19 lat mieszkające z nimi w jednym gospo-
darstwie domowym w większości (87%) deklarują, że przynajmniej jedno z tych 
dzieci korzysta z zasobów sieci internetowej. Z odpowiedzi opiekunów można 
wnioskować, że najwięcej dzieci / młodzieży korzystających z Internetu zalicza 
się do grupy wiekowej 13-15 lat (94%), niewiele mniej (91%) – jest w przedziale 
wiekowym od 16 do 19 lat, a grupa najmłodsza, od 6 do 12 lat, stanowi 86%, 
z czego wynika, że również uczniowie początkowych klas szkół podstawowych 
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chętnie korzystają z sieci. Jak wynika z obserwacji opiekunów, największą liczbę 
godzin przed monitorem spędzają osoby mające od 16 do 19 lat (przeciętnie 28 
godzin), o 7 godzin mniej spędzają w sieci dzieci lub wnuki w wieku od 13 do 
15 lat (21 godzin). Najmniej z Internetu korzystają najmłodsi (6-12 lat) – około 
14 godzin tygodniowo. Ponad połowa respondentów (57%) sądzi, że dzieci lub 
wnuki mieszkające z nimi w jednym gospodarstwie domowym spędzają zbyt 
dużo czasu w Internecie. Opiekunowie sądzą, że są dobrze zorientowani w tym, 
do jakich celów dzieci (młodzież) wykorzystują Internet (93%). Ośmiu na dzie-
sięciu badanych obawia się zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w Internecie. 
Zarówno osoby, które przynajmniej raz w tygodniu korzystają z Internetu, jak 
i te, które nie robią tego tak często, w zdecydowanej większości wyrażają swoje 
obawy na temat zagrożeń mogących spotkać ich dzieci w sieci (odpowiednio 
79% i 81%). Jakich zagrożeń wynikających z obecności w sieci ich podopiecz-
nych obawiają się najbardziej? Z danych wynika, że dorośli obawiają się przede 
wszystkim niebezpiecznych kontaktów i znajomości, jakie może nawiązać ich 
dziecko (54% wskazań, w stosunku do roku 2015 spadek o 4 punkty procento-
we), w tym 30% to obawy związane z zagrożeniem o charakterze seksualnym, 
przede wszystkim z pedofilią. Rodzice lub dziadkowie są zaniepokojeni tym, 
że ich podopieczni natrafią w sieci na szkodliwe i nieodpowiednie treści (37%), 
w tym największe obawy wiążą z treściami pornograficznymi (20%), rzadziej 
zaś z przemocą, drastycznymi i brutalnymi scenami w filmach czy grach (6%). 
Jedna czwarta obaw opiekunów (25%) – wzrost o 7 punktów procentowych 
w porównaniu z rokiem 2015 – dotyczy zagrożeń związanych z bezpieczeństwem 
informacji i finansów podopiecznych, w tym z upublicznieniem prywatnych in-
formacji, wykorzystaniem przez kogoś danych osobowych w sposób szkodliwy 
(4%). Rodzice lub dziadkowie są zaniepokojeni tym, że ich dzieci lub wnuki 
będą narażone w sieci na prześladowanie, szykanowanie, krytykę lub hejt (14%) 
– w ciągu ostatnich trzech lat odsetek ten zwiększył się o 8 punktów. Stosunko-
wo niewielu badanych (8%) deklaruje obawę przed uzależnieniem od Internetu 
i innymi problemami wynikającymi ze spędzania zbyt dużej ilości czasu online 
przez ich podopiecznych. Nieliczni (3%) twierdzą, że za pośrednictwem sieci 
ich dzieci mogą nawiązać kontakt z sektami i innymi niebezpiecznymi grupami.

Najczęściej spotykaną formą cyberprzestępstwa jest zainfekowanie sprzętu 
złośliwym oprogramowaniem, czego doświadczyło w 2014 roku ponad 40% 
użytkowników Internetu w Polsce i w UE. Na drugim miejscu w Polsce jest 
publikowanie materiałów, które promują nienawiść rasową lub ekstremizm reli-
gijny, z czym spotkało się 22% internautów, podczas gdy średnio we wszystkich 
państwach unijnych z mową nienawiści miało do czynienia 14% badanych. 
Działania przeciwko propagowaniu nienawiści w sieci, popularnie zwanej hej-
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tem, są w Polsce bardzo potrzebne. W UE znacznie częściej niż hejt zdarza się 
(31%) otrzymywanie od oszustów e-maili albo telefonów z próbą wyłudze-
nia danych do logowania lub danych osobowych, w tym danych bankowych 
lub dotyczących płatności. W Polsce ten typ cyberprzestępczości pojawia się 
rzadziej, gdyż spotkała się z tym 1/5 korzystających z sieci. Tyle samo miało 
do czynienia z oszustwem internetowym polegającym na tym, że zamówione 
towary nie zostały dostarczone, były podrobione lub niezgodne z opisem. Tym 
razem to obywatele UE doświadczali rzadziej tego typu sytuacji (12%). W 
Polsce dokładnie tyle osób, ile wykryło złośliwe oprogramowanie na swoich 
urządzeniach, również zainstalowało oprogramowanie antywirusowe (43%). 
Europejczycy przeciętnie są bardziej przezorni: w UE instalacji dokonało 61% 
internautów, podczas gdy zainfekowanie sprzętu stwierdziło 47%. Około 30% 
polskich użytkowników sieci korzysta tylko z własnego komputera, nie otwiera 
e-maili od nieznajomych lub odwiedza tylko znane i zaufane strony interneto-
we. Mieszkańcy innych krajów UE postępują tak częściej – różnice wynoszą 
od 8 nawet do 20 punktów procentowych. Także niemal dwa razy częściej niż 
Polacy korzystają z różnych haseł dla poszczególnych stron internetowych lub 
regularnie je zmieniają. 15% polskich internautów nie stosuje żadnych tego 
typu środków ostrożności.

Ostatnim, a jednocześnie najnowszym badaniem, jest przedstawiony w 2019 
roku przez Instytut Cyberbezpieczeństwa Polski Barometr Cyberbezpieczeń-
stwa Społecznego 2019. To pierwsza w naszym kraju kompleksowa publikacja 
poświęcona tematyce cyberprzestrzeni oraz jednocześnie zaproszenie do pu-
blicznej dyskusji o tym, jak edukować polskie społeczeństwo, aby skutecznie 
minimalizować ryzyko wynikające z codziennej aktywności człowieka w sieci 
oraz wpływu rozwoju technologicznego na ludzkie życie. Z badań wynika, że 
89% użytkowników komputerów zabezpiecza je jakimkolwiek oprogramowa-
niem antywirusowym, natomiast tylko 6% posiadaczy telefonów wyposaża 
je w ochronę przed wirusami czy włamaniem. Stanowi to duże zagrożenie, 
gdyż jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej, co trzeci Polak ma apli-
kację bankową w swoim telefonie, a niemal połowa korzysta z niej kilka razy 
w tygodniu. Raz dziennie do konta loguje się 10%, a kilka razy dziennie aż 
8% użytkowników. Badanie potwierdza również dość swobodne podejście 
Polaków do ustawiania haseł. Aż 11% nie zmienia haseł nigdy, 21% rzadziej 
niż raz w roku. Największa grupa, bo 28%, dba o cykliczną zmianę danych 
dostępowych, ale czyni to jedynie raz w roku. Najostrożniejsza grupa jest 
zdecydowanie w mniejszości. Hasła raz w miesiącu zmienia tylko 9% bada-
nych, a raz na kwartał – 15%. 76% Polaków korzysta z Internetu, ale tylko 
32% posiada zabezpieczone hasłem łącze internetowe. 39% go nie ma, a 29% 
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nie wie, jak na takie pytanie odpowiedzieć. Dodatkowo niemal co piąty an-
kietowany korzysta z niezabezpieczonych w żaden sposób publicznych sieci 
internetowych. Optymizmem napawa fakt, że jedynie 6% Polaków użycza 
dostępu do Internetu innym osobom, 55% deklaruje, że z publicznych sieci 
nie korzysta w ogóle. Rosnąca skala cyberprzestępczości, o której efektach 
niemal codziennie informują światowe media, niestety nie skłania Polaków do 
podejmowania działań prewencyjnych, minimalizujących ryzyko sieciowych 
zagrożeń. Tymczasem co godzinę dochodzi na świecie do ok. 1000 zorgani-
zowanych cyberataków. Z badania przeprowadzonego dla Polskiego Instytutu 
Cyberbezpieczeństwa wynika, że już 9% Polaków stało się celem różnych form 
cyberataku, jak zablokowanie konta czy kradzież danych. Rośnie liczba użyt-
kowników telefonów komórkowych, którzy mają takie przykre doświadczenia. 
Ponadto wielu z nas nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy 
w przeszłości mogliśmy stać się ofiarami cyberprzestępców. Obrazuje to niski 
poziom świadomości osób korzystających zarówno z telefonów, jak i połączeń 
internetowych.

Powszechne korzystanie z różnych urządzeń podnosi ryzyko zainfekowania 
szkodliwymi treściami całych systemów informatycznych. Okazji do takich 
sytuacji może przybywać, z badania wynika bowiem, że aż 89% Polaków ko-
rzysta z urządzeń służbowych do celów prywatnych. Nieostrożność tę potęguje 
fakt, że aż 71% badanych przyznaje, że pozwala na korzystanie z mobilnych 
urządzeń służbowych również swoim dzieciom. Tymczasem służbowy kom-
puter do zabawy dzieciom oddaje tylko 14% respondentów, co potwierdza 
tezę z początku raportu, iż Polacy w zupełnie innych kategoriach oceniają 
potencjalne ryzyko związane z utratą danych z komputera i telefonu. Aż 39% 
osób loguje się do innych serwisów, np. handlowych, z wykorzystaniem profilu 
z serwisu społecznościowego. Dotychczas omówione odpowiedzi pozwalają 
wysunąć tezę, że wiedza Polaków w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci 
internetowej i urządzeń mobilnych jest dość ograniczona. Paradoksem zatem 
może być fakt, że na pytanie o to, co jest najczęstszą przyczyną incydentów 
naruszających cyberbezpieczeństwo, aż 31% badanych wskazuje, że to sami 
użytkownicy. Polacy zatem z jednej strony mają świadomość, kto najczęściej 
błędy popełnia, ale z drugiej strony nie podejmują trudu wzięcia na siebie 
odpowiedzialności za konsekwentne zabezpieczanie danych i ostrożność w ko-
rzystaniu z sieci. 22% twierdzi, że wspomniane incydenty to wina wadliwego 
oprogramowania, a 19% – awarii sprzętu. Tylko 13% badanych winą obarcza 
hakerów, co może wskazywać na mylne przeświadczenie Polaków, że nasze 
zasoby internetowe, infrastruktura IT i prywatne urządzenia nie są dla hakerów 
interesujące.
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Zdaniem co trzeciego ankietowanego, będącego przedstawicielem sektora pry-
watnego, firmy są w odpowiedni sposób zabezpieczone na wypadek cyberataku, 
natomiast 48% jest przeciwnego zdania. W przypadku sektora publicznego oceny 
są jeszcze bardziej krytyczne – 17% badanych twierdzi, iż poziom zabezpieczeń 
jest wystarczający, a aż 60% uważa, że tak nie jest. Z badania wynika, że w sek-
torze prywatnym tylko 15% ankietowanych potwierdza, że u ich pracodawcy 
był przeprowadzony taki proces, przeciwnego zdania jest 6%, a aż 69% nie jest 
w stanie udzielić na takie pytanie odpowiedzi. W przypadku sektora publicznego 
przeprowadzenie audytu potwierdziło 24% badanych, a zdaniem 32% taka ope-
racja z pewnością nie została przeprowadzona. Pozostali respondenci nie mają 
wiedzy na ten temat. Mimo niskich poziomów wskazań dla przeprowadzania 
audytów Polacy dość wysoko oceniają poziom używanych przez pracodawcę 
systemów i infrastruktury informatycznej – w sektorze prywatnym 51% uważa, 
że jest on bezpieczny, w przypadku sektora publicznego podobnie twierdzi jednak 
już tylko 21%. Przeciwnego zdania jest 50% reprezentantów sektora publicznego, 
a w sektorze prywatnym negatywnie o systemach zabezpieczeń wypowiada się 
30% respondentów. Taki rozkład odpowiedzi także może być efektem general-
nego przeświadczenia, iż sektor prywatny jest dużo bardziej doinwestowany, co 
ma również wpływ na stosowane systemy zabezpieczeń.

Ciekawych informacji dostarcza segment dotyczący badania oceny poziomu 
cyfrowego bezpieczeństwa i procedur postępowania w miejscu zatrudnienia 
respondentów. W sektorze prywatnym tylko 15% potwierdziło, iż orientuje 
się, czy u pracodawcy istnieje plan reakcji na incydenty cyberbezpieczeństwa. 
Z drugiej strony aż 72% nie było w stanie udzielić na takie pytanie odpowiedzi. 
W sektorze publicznym lepiej nie jest, gdyż o planie na wypadek tego typu 
incydentu wie 12%, odpowiedzi negatywnej udzieliło 30%, a aż 58% nie ma 
pojęcia, czy takie procedury są opracowane. Po lekturze odpowiedzi na to pytanie 
jednoznacznie można stwierdzić, że głównym problemem w przypadku podejścia 
pracowników do cyberbezpieczeństwa jest brak wiedzy o stosowanych w ich 
organizacji zabezpieczeniach. Tymczasem mimo tak poważnych konsekwencji 
nienależytej ochrony przed zagrożeniami płynącymi z Internetu zdaniem tylko 
19% badanych w Polsce mówi się na ten temat dostatecznie dużo. Ankietowani 
krytycznie oceniają wiedzę, jaką wdraża polski system edukacyjny. W przypad-
ku szkół podstawowych i średnich tylko według 16% opinii kształcenie spełnia 
wymagania związane z cyberbezpieczeństwem. Przeciwnego zdania jest 31%. 
W przypadku szkół wyższych pozytywnie oraz negatywnie wypowiedziało się 
po 27% ankietowanych. Według sondażu Eurostatu, opublikowanego w 2018 
roku, najwyższą świadomość związaną z cyberprzestępczością wykazują społe-
czeństwa nordyckie. W Danii, europejskim liderze w tym ujęciu, 76% badanych 
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określa się jako dobrze oraz bardzo dobrze poinformowanych w tej tematyce. W 
innych krajach Europy Północnej, ale także w Holandii czy Irlandii, odsetek ten 
przekracza również 60%, natomiast w Polsce wynosi 45%. Najniżej swój poziom 
wiedzy na temat ryzyka związanego z cyberprzestępczością oceniają Rumuni 
i Bułgarzy – to odpowiednio 31% oraz 27%. Konsekwentnie rośnie grupa osób 
wskazujących zjawisko cyberprzestępczości jako istotny temat dla większości 
konsumentów. W 2011 roku 11% nie oceniało tej tematyki jako ważnej – w bieżą-
cej edycji to 7%. W Polsce oceny te są dość ostrożne. Tylko 11% użytkowników 
telefonów uważa, że w Polsce występuje duże zagrożenie związane z cyber-
przestrzenią w szerokim ujęciu tego tematu, obejmującym zarówno urządzenia 
mobilne, jak i komputery osobiste czy powszechne korzystanie z Internetu. 16% 
ankietowanych ocenia, że takie ryzyko jest większe w innych państwach Unii 
Europejskiej, a 38% widzi takie zagrożenie, ale w ujęciu globalnym.

Niestety z danych wynika, że Polska pod względem cyberbezpieczeństwa 
wypada niekorzystnie na arenie międzynarodowej. Ponadto warto zwrócić uwa-
gę, że w stosunku do lat poprzednich świadomość wśród Polaków dotycząca 
cyberprzestępczości wzrosła, jednakże wciąż nie jest to zadowalający wynik. 
Aktualne dane prezentują się lepiej niż te z poprzednich lat. Odnośnie do cyber-
przestępstw w Polsce należy podkreślić, iż paradoksalnie może się wydawać, że 
liczba przestępstw komputerowych jest nieoszacowana. Problemem w spraw-
nym ściganiu sprawców jest brak granic Internetu, a często sprawcy są spoza 
terenów naszego Państwa. Zintegrowany sposób ścigania cyberprzestępców na 
arenie międzynarodowej wspomógłby proces zwalczania cyberprzestępczości 
w Polsce i na całym świecie.
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abstract

cybercrime in Poland

By definition, the issue of cybercrime has a global dimension. Poles are becoming more 
and more mobile, but still unaware of the threats in cyberspace, according to the national 
report ,,Polish Social Cyber Security Barometer 2019”. We are called ,,cybernetic illiter-
ate” because in addition to the main tasks associated with using a computer, we are not 
able to use the network safely. This suggests that the awareness of Poles is at a low level 
and according to the Report, education should start from a young child. The work aims to 
demonstrate that cyber security education is crucial in the ICT revolution. Education has to 
start from an early age, because research shows that younger and younger generations can 
watch videos from youtube.com, but they are not able to know basic information related 
to cyberspace. The second aim of the work is to show the Polish approach to cybercrime. 
Knowledge that has been studied and described in CBOS statistics.
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Geneza i ewolucJa PrzestęPczości 
zorGanizowaneJ w Polsce

wstęp

Przestępczość zorganizowana jest zjawiskiem złożonym i społecznie szkodli-
wym. W sprzyjających warunkach w bardzo krótkim czasie może przeobrazić 
się w doskonale prosperującą organizację zagrażającą społeczeństwu lokal-
nemu, ogólnokrajowemu, a nawet porządkowi międzynarodowemu. Początki 
przestępczości zorganizowanej sięgają już starożytności. Przykładem może być 
handel niewolnikami. W średniowieczu mamy do czynienia z działającymi na 
rynkach miejskich zorganizowanymi szajkami złodziei – kieszonkowców. Ko-
lebką przestępczości zorganizowanej w Europie jest Sycylia, na terenie której 
w XVIII-XIX wieku wykształciły się struktury mafii (Mądrzejowski 2008). 
Natomiast w krajach azjatyckich funkcjonują takie organizacje, jak: Yakuza 
(informacje na temat struktury Yakuzy , http://everything2.com/e2node/yakuza 
[dostęp 02.02.2020]) czy triady.

Polska ma również bogatą historię związana z istnieniem zorganizowanych 
grup przestępczych. Rozwój tego rodzaju przestępczości nastąpił w czasie 
zaborów. Powstały wtedy zorganizowane grupy przemytników, działające na 
granicach państwa, oraz zorganizowane grupy złodziei zajmujące się drobny-
mi kradzieżami w miastach. Bodźcem do utworzenia się tego typu grup była 
wszechobecna bieda, miejsce zamieszkania, tj. na pograniczu, tradycja oraz 
metoda zarobkowa (Kochman, [dostęp 02.02.2020]).

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka przestępczości zorganizowanej 
w Polsce oraz zwrócenie uwagi na jej uwarunkowania na gruncie zmian histo-
rycznych, przemian gospodarczych i społecznych. Artykuł przybliża tematykę 
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związaną z formami przestępczości zorganizowanej. Przedstawia przemiany, 
jakie zachodziły w sposobie i charakterze działania zorganizowanych grup prze-
stępczych od czasów zaborowych przez okres dwudziestolecia międzywojenne-
go (wówczas synonimem tego rodzaju przestępczości był Szpicbródka), przez 
przestępczość w dobie socjalizmu po lata dziewięćdziesiąte (lata świetności 
gangów, wśród których należy wymienić grupę pruszkowską czy wołomińską).

definicja przestępczości zorganizowanej

Przestępczość zorganizowana to zjawisko, które jest szeroko i niejednoznacz-
nie definiowane. Ze względu na szybko zmieniające się okoliczności, w jakich 
funkcjonuje, jak również na łatwość przystosowywania się do nowych sytuacji 
zdefiniowanie przestępczości zorganizowanej jest bardzo trudne. Jej działalność 
jest szeroko zakrojona i obejmuje rozległe sfery życia gospodarczego, społecz-
nego, politycznego, ekonomicznego, a charakter popełnianych przestępstw jest 
zorganizowany.

Społeczność międzynarodowa zdefiniowała pojęcie przestępczości zor-
ganizowanej w artykule 2 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15 listopada 2000 roku, 
tzw. Konwencji z Palermo. Zgodnie z zawartymi w tym artykule regulacjami, 
przestępczość zorganizowana to grupa składająca się z trzech lub więcej osób, 
istniejąca przez pewien czas, działająca w porozumieniu w celu popełnienia 
jednego lub więcej poważnych przestępstw określonych na podstawie tejże 
konwencji dla uzyskania, w sposób bezpośredni lub pośredni, korzyści finan-
sowej lub innej korzyści materialnej (Konwencja Narodów Zjednoczonych 
przeciwko…, 2000).

W Polsce po raz pierwszy użyto sformułowania przestępczość zorganizowana 
w artykule 5 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego z 12 października 1994 
roku (Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarcze-
go…).

Według Centralnego Biura Śledczego Policji, przestępczość zorganizowana 
to hierarchicznie zorganizowany na wzór podmiotu gospodarczego związek 
przestępczy, funkcjonujący w celu osiągnięcia zysku przez popełnianie ciągłych 
i różnorodnych przestępstw za pośrednictwem korupcji, szantażu, siły i broni, 
generujący zyski dla członków grupy oraz na rozwój działalności, prowadzący 
czynności w sposób planowy w ramach podziału zadań według kwalifikacji, 
elastyczny w kierunkach działań, utrzymujący kontakty z organami władzy dla 
własnego bezpieczeństwa, hermetyczny wewnętrznie i zewnętrznie, o wymiarze 
międzynarodowym (Mądrzejowski 2018).
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rozwój przestępczości zorganizowanej do 1939 roku
Polska przestępczość zorganizowana w czasach zaborów powstawała głównie 

z powodu wykluczenia z życia społecznego, gospodarczego, ekonomicznego, 
co prowadziło do życia w nędzy. Efektem było tworzenie się w miastach zorga-
nizowanych grup złodziei – kieszonkowców. Natomiast ludność zamieszkująca 
tereny przy granicach z innymi krajami zajmowała się głównie przemytem. Była 
to forma zdobywania środków do życia, którą dziedziczono i przekazywano 
(Kochman, [dostęp 26.03.2020]).

W okresie międzywojennym funkcjonowały zorganizowane grupy przestęp-
cze, które były oparte na określonych środowiskach społecznych wielkich miast, 
narodowościowych czy więzach rodzinnych. Początki II Rzeczypospolitej to 
ogromny wzrost przestępczości z powodu:

 – braku zaufania społeczeństwa do nowej polskiej Policji,
 – kryzysu ekonomicznego,
 – funkcjonowania różnych norm prawnych w różnych częściach kraju,
 – nierównomiernego rozwoju gospodarczego kraju.

W tym okresie istotnym problemem dla Policji Państwowej były napady 
zbrojnych grup (Radzinowicz 1969). W latach trzydziestych odnotowano znacz-
ny wzrost kradzieży, napadów na polskie dwory, wsie, a nawet miasteczka 
znajdujące się na wschodniej i północno-wschodniej granicy. Na pograniczu 
działały bandy i szajki przemytnicze. Agresywna działalność tych band spowo-
dowała, że pod naciskiem społeczeństwa władze polskie w 1924 roku utworzyły 
Korpus Ochrony Pogranicza, którego celem było zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom zagrożonych obszarów państwa (https://dzieje.pl..., [dostęp 
20.03.2020]).

Grupy przestępcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego zajmują 
się głównie włamaniami i kradzieżami w dużych miastach. Na ich czele stali 
przywódcy, którzy decydowali o podziale zysków, o tym kto, kiedy i jaką rolę 
odegra w kolejnym przestępstwie (Kozdra 2017). Jeżeli któryś z członków 
grupy został zatrzymany przez Policję, to dany związek przestępczy pomagał 
rodzinie zatrzymanego, jak i samemu podejrzanemu, wpłacając kaucję bądź 
wynajmując adwokata (Bil 2015).

Przedwojenni miejscy przestępcy cenili sobie honor, natomiast sprzedawcy 
nielegalnych trunków alkoholowych byli zawsze życzliwi. Warszawską Pragą 
zawsze rządziły gangi zwane Małolatami. W skład ich wchodziły osoby w prze-
dziale wiekowym 14-40 lat. Wyróżniał ich charakterystyczny styl ubierania: 
spodnie z kolorowymi lampasami. Funkcjonowały również gangi starszych grup 
wiekowych – pięćdziesiąt plus, które posiadały szerokie wpływy (Szlachetko 
1995). Grupy przestępcze nazywano „cherwami”. W zależności od miejsca 
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działania odpowiednio klasyfikowano je: cherwa praska, cherwa wołomińska. 
W okresie międzywojennym jednym z najbardziej znanych przywódców grupy 
przestępczej był Stanisław Cichocki, pseudonim Szpicbródka. Uznawano go za 
wytrawnego kasiarza zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego głównym zaję-
ciem były włamania celem okradania kas ogniotrwałych (Fantastyczna kariera 
kasiarza…,1937). Obracał się w wyższych sferach społecznych, uważano go za 
dżentelmena. Znał co najmniej trzy języki obce, a w swoich przedsięwzięciach 
nie używał przemocy tylko zdobycze ówczesnej technologii oraz własny intelekt 
(https://pl.wikipedia.org/wiki... [dostęp: 03.03.2020]).

Wiele grup przestępczych specjalizowało się w przestępstwach gospodar-
czych na szeroką skalę. Przykładem tego była tzw. afera żyrardowska. W 1923 
roku minister handlu i przemysłu podpisał bardzo niekorzystną umowę na 
sprzedaż pakietu akcji należących do Skarbu Państwa zakładów lnianych w Ży-
rardowie z francuskim konsorcjum Comptoir de l’Industrie Cotonnière. Szybko 
okazało się, że jest to wyjątkowo niekorzystna umowa dla Państwa Polskiego 
(koszt uruchomienia to 2 586 168 franków szwajcarskich, sprzedano za 448 484 
ww. waluty). Ministerstwo Przemysłu i Handlu pozwoliło też na zaciągnięcie 
przez ww. firmę pożyczki niepodlegającej waloryzacji na zakup tejże fabryki, 
tj. 448 484 fr. szwajcarskich (pożyczki udzieliła Pocztowa Kasa Oszczędności). 
Ostatecznie konsorcjum francuskie spłaciło pożyczkę zgodnie z umową, ale 
już w zdewaluowanych markach, których wartość wyniosła 18 810 franków 
szwajcarskich. Przykład ten ukazuje między innymi fakt skorumpowania wy-
soko postawionych urzędników państwowych (Dąbrowski 2014).

Okres dwudziestolecia międzywojennego to też przestępczość wywodząca się 
z kręgu narodowości żydowskiej. Rodak scharakteryzował w następujący sposób 
przestępczość tej grupy narodowej: wszelkiego rodzaju oszustwa, począwszy od 
nabierania na wadze, a skończywszy na milionowych malwersacjach, a także 
fałszerstwo, złodziejstwo, handel żywym towarem i szerzenie pornografii, jak 
również lichwa, spekulacje, unikanie służby wojskowej, paskarstwo, paserstwo, 
przekupstwa, handel w niedziele i handel narkotykami oraz potajemny wyszynk 
alkoholu (Rodak 2012). Autor twierdzi, że na taki stan rzeczy miało wpływ ste-
reotypowe myślenie, wszechobecna propaganda w prasie oraz antysemityzm. 
Dodaje jeszcze: nie wyklucza to jednak Żydów z działalności przestępczej ta-
kiej, jak: paserstwo, handel ludźmi, kradzieże czy bycia członkiem grasujących 
band zajmujących się złodziejstwem czy rozbojami. Przykładem żydowskiej 
zorganizowanej grupy przestępczej było powstałe w 1922 roku w Wilnie zrze-
szenie zawodowe przestępców narodowości żydowskiej Bruder Ferain, które 
zajmowało się wymuszeniami i kradzieżami również na innych złodziejach 
(Bil 2015) oraz wspieraniem się na wzór mafijny w przypadku aresztowania.
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Przestępczość zorganizowana po ii wojnie światowej
Po drugiej wojnie światowej przestępczość zorganizowana odradza się, ale jej 

struktura nie jest już tak bardzo mocno zhierarchizowana. Są to grupy głównie 
włamywaczy, kieszonkowców i szabrowników – rabujących mienie poniemiec-
kie. W kolejnych dziesięcioleciach powstają grupy zajmujące się wymusze-
niem haraczy, rozbojami, przemytem, głównie produktów żywnościowych, jak 
i gospodarczych (Kozdra 2017). Członkowie gangów stają się coraz bardziej 
bezwzględni i wyrachowani. Działo się tak na skutek niskich zarobków, braku 
podstawowych artykułów spożywczych oraz słabości systemu, który nie pełnił 
właściwego nadzoru i kontroli nad mieniem społecznym, co z kolei sprzyjało 
spekulacjom oraz przestępstwom związanym z zagarnięciami. Zorganizowane 
grupy przestępcze tworzą również niekiedy funkcjonariusze milicji, ale nie 
są określani mianem przestępczości zorganizowanej, tylko przestępczością 
zawodową (Zubrzycki 2015).

Według Emila W. Pływaczewskiego każde kolejne społeczeństwo dziedziczy 
po poprzednim pewien stan przestępczości (Pływaczewski 2011). Tym samym 
następuje po sobie ciąg przestępczości zorganizowanej. W najprostszy sposób 
można to zauważyć po sposobie ubierania się: członkowie miejskich cherw 
dwudziestolecia międzynarodowego nosili spodnie z lampasami, z kolei w latach 
osiemdziesiątych pojawiły się charakterystyczne spodnie ortalionowe.

Przed 1989 rokiem władze skupiały się na pokazowych procesach (panujący 
system wykluczał istnienie przestępczości zorganizowanej), jak w przypadku 
afery mięsnej, z która łączono ojca jednego z polskich aktorów. W Polsce roz-
kwit przestępczych grup przypada na lata 80. i 90. XX wieku. Duży wpływ na to 
wywarła transformacja ustrojowa w kraju, która stworzyła sprzyjające warunki 
do powstawania zorganizowanych grup przestępczych. Po przekształceniach 
system władzy w Polsce był niezwykle słaby, okazał się nieprzygotowany 
do walki z bardzo dobrze zorganizowanymi grupami przestępczymi, które 
w sposób niezwykle umiejętny wykorzystywały niedoskonałości rodzącego 
się kapitalizmu. W tym czasie „szara strefa” rozwijała się błyskawicznie. Ob-
razowym przykładem będą tu nielegalne rozlewnie i hurtownie „produkujące” 
markowe alkohole z przemycanego spirytusu. Grupy przestępcze prowadziły 
swoje przedsięwzięcia na podstawie sfałszowanych dokumentów, tym samym 
utrudniając identyfikację. Wtedy powstało sformułowanie „firma krzak” (Sitek 
1995), określające fikcyjną i nielegalnie działającą spółkę.

Lata 90. ubiegłego stulecia to także wzrost przestępczości zorganizowanej 
w sferze bankowej. Działały tu grupy przestępcze, które skupiły się na wyłudze-
niach kredytów i walut na podstawie sfałszowanych dokumentów, zawyżaniu 
wycen nieruchomości oraz przekupywaniu urzędników bankowych. Jest to czas, 
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kiedy tworzą się również rodzinne grupy przestępcze. Przykładem jest rodzina 
T., która wyłudziła z Banku Ziemi Radomskiej 1 200 000 złotych, zakładając 
firmy na ojca, matkę, syna i córkę. Ich działalność polegała na zaciąganiu 
średnioterminowych kredytów z odroczeniem spłaty na rozwój firmy. Pomi-
mo ponagleń oraz zawieranych ugód bank nie potrafił wyegzekwować spłaty 
należności. W związku z czym zgłosił sprawę do prokuratury (Sitek 1995). 
Działalność tej rodziny to obrazowy przykład tego, jak bardzo niedoskonały był 
system bankowy oraz jak bardzo brakowało odpowiednich przepisów i procedur 
postępowania.

W raczkującym kapitalizmie szybko powstają grupy zajmujące się wyłudze-
niem również odszkodowań za rzekomo okradzione hurtownie, skradzione tiry 
wraz z towarem. W roku 1992 na rynek weszły podrobione markowe i bardzo 
drogie kosmetyki. To czas wzrostu zorganizowanego przemytu samochodów. 
Otwarcie granic oraz luki w prawie spowodowały, że tworzyły się grupy prze-
stępcze złożone z różnych nacji, np. Polaków, Niemców i Romów „Grupa Wolf” 
(Sitek 1995), które umiędzynarodowiły swoją działalność. Grupa przestępcza 
„Wolf” składała się ze stałych członków ściśle ze sobą współpracujących, 
zatrudniała na stałe lub dorywczo osoby do wykonania konkretnych działań, 
wypracowywali w bardzo krótkim czasie duże zyski przy użyciu przemocy lub 
przekupstwa, a każde przedsięwzięcie było zaplanowane.

W połowie lat dziewięćdziesiątych polska przestępczość zorganizowana 
zajmowała się głównie wymuszeniami i haraczami. Proceder ten dotknął głów-
nie legalnie działających drobnych przedsiębiorców, którzy prowadzili swoje 
małe biznesy w dużych miastach. Grupy działały przede wszystkim na zasa-
dzie przemocy i zastraszania legalnie pracujących ludzi, a duże aglomeracje 
miejskie zapewniały im anonimowość. Wymuszanie haraczy stało się bardzo 
łatwym sposobem zdobycia pieniędzy. Jako przykład można podać proceder 
stworzony w 1995 roku przez szesnastolatka, który zorganizował i dowodził 
grupą przestępczą składającą się ze starszych i lepiej zbudowanych od siebie 
młodych mężczyzn. Wymuszali oni opłaty od uczniów prywatnego liceum za 
możliwość dojścia do szkoły. Brak takiej opłaty skutkował pobiciem (Górski 
1995).

Lata 90. XX wieku to „złoty wiek” niektórych polskich grup przestępczych. 
Wśród nich należy wymienić grupę pruszkowską i wołomińską. Początki grupy 
pruszkowskiej przypadają na lata 70. ubiegłego stulecia, natomiast wołomińskiej 
na lata 20. poprzedniego wieku. Pruszków to grupa działająca pod przewodnic-
twem lidera i kilku bliskich współpracowników. (…) Z kolei grupa z Wołomin to 
zlepek kilku gangów bez określonego dowództwa. (…) Warszawa była głównym 
obszarem, na którym działały oba gangi, dlatego też miała sztywne granice 
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działalności jednych i drugich. (…) Po 1989 roku ich działalność rozszerzyła się 
na obszar całego kraju. (…) Najsłynniejszym liderami Pruszkowa byli Ireneusz 
P. ps. Barabasz, Zbigniew Kujawski ps. Ali, Janusz Prasol ps. Parasol, Andrzej 
Kolikowski ps. Pershing. (…) Natomiast Wołomina to: Henryk Niewiadomski ps. 
Dziad, Marian Klepacki ps. Klepak, Ludwik Adamski ps. Lutek czy też Czesław 
Kamiński ps. Ceber. (…) Grupy te zaczynały swoją działalność od kradzieży aut, 
elektroniki w Niemczech. Po przemianach w latach 90. XX wieku grupy te uzy-
skały ogromne pieniądze z handlu spirytusem, potem alkoholem sprowadzanym 
z Europy Zachodniej. Specjalizowały się w rabowaniu innych przemytników, 
kradzieży papierosów. Jednakże największe przychody osiągali z działalności 
związanej z narkotykami. W tym czasie powstała największa fabryka amfetami-
ny w Środkowej Europie, która znajdowała się w Woli Karczewskiej. Fabryka 
ta należała do gangu z Wołomina. (…) Obydwie te grupy poza działalnością 
przestępczą prowadziły również legalne interesy komisy, lombardy, kantory, 
pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe, restauracje, kawiarnie, które świetnie 
sprawdzały się przy praniu brudnych pieniędzy. Komisy legalizowały pojazdy 
pochodzące z kradzieży. Przedsiębiorstwa transportowe wykorzystywane były 
do przemytu, a agencje towarzyskie do handlu ludźmi” (Wasilewski 2018).

Ogromny wpływ na tak szybki rozwój i wzrost przestępczości zorganizowa-
nej na początku lat 90. XX wieku niewątpliwie miał duży wzrost bezrobocia. 
Młodzi ludzie znaleźli sposób na szybkie wzbogacenie się. Dostęp do broni 
został ułatwiony, przez co przestępczość stała się bezwzględna i brutalna (Ol-
brycht 2016).

Analizując przestępczość zorganizowaną w Polsce, nie sposób nie wspomnieć 
o bandach i gangach pseudokibiców. Głównym ich celem były rozboje, bójki. 
Obrazowym przykładem jest grupa Psycho Fans z Chorzowa, która w istocie 
była doskonale zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem nar-
kotykami, włamaniami, wymuszaniem haraczy, uprowadzeniami dla okupu, 
a za zdobyte w ten sposób pieniądze kupowano maczety, race, auta robocze. 
Grypa posiadała komórki wywiadowcze, a jej członkowie mieli skłonności 
sadystyczne. Budzili strach nawet wśród innych grup pseudokibiców (https://
tvn24.pl/polska/rzadzilem-gangiem-kiboli-psycho... [dostęp 10.03.2020]).

instytucjonalne formy zwalczania przestępczości w Polsce

Wraz z rozwojem w latach dziewięćdziesiątych przestępczości zorganizowa-
nej państwo polskie podejmowało szereg rozwiązań instytucjonalno-prawnych 
mających na celu jej zlikwidowanie. Pierwszą instytucją posiadającą wyspecja-
lizowane jednostki do zwalczania przestępczości, w tym również zorganizowa-

https://tvn24.pl/polska/rzadzilem-gangiem-kiboli-psycho
https://tvn24.pl/polska/rzadzilem-gangiem-kiboli-psycho
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nej, była Policja. W 1991 roku zaczęły powstawać wydziały ds. przestępczości 
gospodarczej, których roboczą nazwą było K-17. Jednakże niedobory personalne 
oraz brak odpowiednich szkoleń i specjalistów w konkretnych dziedzinach 
bardzo utrudniały pracę funkcjonariuszy Policji. Pomimo tego odnosili oni 
sukcesy. Każda kolejna prowadzona przez nich sprawa była „szkołą życia” 
– prowadziła do zdobycia wiedzy i nowego doświadczenia, które następnie 
ułatwiały walkę ze zorganizowana przestępczością. W 1994 roku utworzono 
Biuro do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. Obecnie w Polsce funkcjo-
nuje wiele służb, które mają na celu zwalczanie zorganizowanej przestępczości. 
Wśród nich należy wymienić: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Ustawa 
a z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego…), Agencję 
Wywiadu (Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o… oraz Agencji Wywiadu), Straż 
Graniczną (Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej), Kra-
jową Administrację Skarbową (Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 
Administracji…), Centralne Biuro Antykorupcyjne (Ustawa z dnia 9 czerwca 
2006 r. o Centralnym Biurze…) czy Centralne Biuro Śledcze Policji (Ustawa 
z dnia 31 października 2016 r. o zmianie ustawy o Policji…).

Podsumowanie

Zorganizowane grupy przestępcze w Polsce stanowią problem zarówno dla 
państwa, jak i dla społeczeństwa. Ich działalność dotyczy głównie przestępczości 
kryminalnej, ekonomicznej i narkotykowej. Możliwości przystosowawcze grup 
przestępczych do aktualnie panujących warunków społeczno-gospodarczych 
przebiegają w wyjątkowo szybki i sprawny sposób. W związku z powyższym 
organy ścigania równolegle i adekwatnie zmieniają środki i metody do ich 
zwalczania. Z kolei prawodawca powinien sprawnie i umiejętnie dostosowywać 
rozwiązania prawne do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, umożliwiając 
tym samym efektywne działanie właściwym organom. Władze państwowe po-
wołane do walki ze zorganizowaną przestępczością, takie jak: Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, 
Centralne Biuro Śledcze Policji, muszą dysponować środkami, metodami oraz 
umiejętnościami nie tylko do zwalczania, ale i do zapobiegania tworzeniu się 
nowych związków przestępczych.

Należy podkreślić, że polskie grupy przestępcze o charakterze zorganizo-
wanym umiejętnie dostosowują się do istniejących warunków społeczno-go-
spodarczo-politycznych. Potrafią świetnie działać w ramach funkcjonującego 
w danym czasie prawa.
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abstract

Genesis and eVolution oF orGanised crime in Poland

The article states that organised crime has accompanied societies and people since the dawn 
of time. History shows the correctness that, regardless of the political system, economic poten-
tial or economic level of the state, organised crime has always existed and exists. The article 
aims to define the concept of organised crime on Polish and international soil. It characterizes 
crime organized in Poland from the time of partitions through the interwar period through the 
socialist times and the eighties to the 1990s. Organised crime is not only a national but also 
an international problem, because its activities go beyond the borders of our country, and its 
structure is often multi-national. The article also shows the institutional forms of combating 
organised crime in Poland. The multiplicity of services involved to detect this type of crime 
is indicative of a complex practice in terms of the detection of this type of criminal activity.
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wstęp

Straż Graniczna jest umundurowaną, jednolitą i uzbrojoną formacją prze-
znaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz 
zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji (art. 1 ustawy o Straży 
Granicznej). Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji pu-
blicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która po-
lega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania 
nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu 
zasobów i infrastruktury krytycznej (art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym). 
Natomiast przez sytuację kryzysową można rozumieć sytuację wpływającą 
negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach 
lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych or-
ganów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił 
i środków (art. 3 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Wskazać należy, że 
Komendant Straży Granicznej bierze udział, w zależności od potrzeb, w posie-
dzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na prawach członka, 
jeżeli został wyznaczony przez przewodniczącego (art. 8 ust. 3 pkt. 7 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym). Głównym celem pracy jest analiza funkcji, którą 
pełni Straż Graniczna w krajowym systemie zarządzania kryzysowego. Nacisk 
został położony na zadania, jakie wykonuje SG w zarządzaniu kryzysowym. Na-
stępnie zostaną omówione elementy wchodzące w zarządzanie kryzysowe SG. 
Trzecim punktem pracy będzie krajowa współpraca elementów systemu, a także 
współpracy Straży Granicznej w ramach Unii Europejskiej. Kolejną kwestią 
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będzie omówienie zwiększania efektywności zarządzania kryzysowego w Stra-
ży Granicznej. Zostaną w nim przedstawione szkolenia, jakim są poddawani 
funkcjonariusze tej formacji, a także sposób, w jaki mogą podwyższać zakres 
swoich kompetencji bądź zdobyć kwalifikacje umożliwiające zmianę stanowiska 
pracy. W pracy wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną, która umożliwiła 
analizę obowiązujących przepisów prawa. Materiał badawczy stanowić będzie 
w dużej mierze ustawa o zarządzaniu kryzysowym oraz literatura przedmiotu.

zadania straży Granicznej w krajowym systemie zarządzania kryzysowego

Istotną rolę w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce odgrywa Straż 
Graniczna, która w zakresie swoich ustawowych kompetencji realizuje wiele 
zadań istotnych dla zarządzania kryzysowego (Wiśniewski, Jakubczak 2015). 
Zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, Straż 
Graniczna należy do podmiotów, które uczestniczą w zapobieganiu skutkom 
klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (art. 17 ustawy o stanie klęski żywiołowej). 
W czasie prowadzenia bezpośrednich działań ratowniczych funkcjonariusze 
SG biorą udział w procesach zabezpieczających lub w tworzeniu umocnień 
w sytuacji bezpośredniej eskalacji zagrożeń, gdy siły i środki służb odpowie-
dzialnych za te prace są niewystarczające lub ich nie ma, a zaniechanie spowo-
duje powiększenie szkód. Udzielają pomocy przedlekarskiej poszkodowanym 
oraz pomocy w ewakuacji osobom poszkodowanym, chorym i starszym przez 
wyprowadzenie tych osób z rejonów zagrożonych. Ponadto udzielają pomocy 
w wyznaczaniu miejsc zbiórek lub parkowania pojazdów służących do ewa-
kuacji. Udostępniają, w miarę posiadanych możliwości, środki transportu na 
potrzeby działań ratowniczych, obiekty na potrzeby kierowania działaniami 
ratowniczymi. Uczestniczą w ochronie pozostawionego mienia oraz współpra-
cują z Policją w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (Wiśniewski, Piątek 2006). 
W czasie realizacji działań porządkowych funkcjonariusze Straży Granicznej 
zapewniają swobodny dojazd i wyjazd ekipom i jednostkom ratowniczym, or-
ganizują objazdy rejonów zagrożonych oraz informują o objazdach, zapewniają 
porządek publiczny w miejscach pracy ekip ratowniczych oraz w miejscach 
mogących stanowić dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, pilotują 
kolumny transportu sił ratowniczych oraz pojazdów wywożących rannych 
i poszkodowanych w przypadku wystąpienia utrudnień w ich przemieszczaniu 
(Kaczmarczyk 2012).

Innym ważnym zadaniem SG jest rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagro-
żeniu terroryzmu. Aby dobrze je realizować, SG wykonuje takie czynności, jak: 
przeciwdziałanie legalnemu lub nielegalnemu przekraczaniu granicy RP przez 
potencjalnych terrorystów, przeciwdziałanie przewozowi i przemytowi środków 
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mogących służyć do przeprowadzania ataków terrorystycznych, m.in. broni, 
amunicji, materiałów wybuchowych, zapewnienie bezpieczeństwa w komuni-
kacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu przejścia granicz-
nego, współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania 
międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi czy 
bronią masowego rażenia, mającymi znaczenie z perspektywy zabezpieczenia 
antyterrorystycznego kraju oraz rozpoznawania i monitorowania zjawisk kry-
minalnych z udziałem środowisk i skupisk cudzoziemców (Wiśniewski, Jakub-
czak 2015). Ważnym obszarem działania SG jest również kontrola przewozu 
z zagranicy, wywozu za granicę lub przewozu na terytorium RP odpadów (art. 
24a i 25 ustawy o odpadach), która obejmuje sprawdzenie listu przewozowe-
go, dokumentów towarzyszących transportowi oraz zezwolenia na przywóz 
z zagranicy, wywóz za granicę lub przewóz przez terytorium RP odpadów, 
zgodności przewozu z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz w liście 
przewozowym, okresu ważności zezwolenia, sposobu oraz bezpieczeństwa 
przewozu, informacji o wyrażeniu sprzeciwu wobec międzynarodowego obrotu 
odpadami oraz informacji o wygaśnięciu decyzji wyrażającej taki sprzeciw 
(Felecki 2012). W ramach zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji 
SG może intensyfikować czynności w zakresie bezpośredniej ochrony granicy 
państwowej siłami własnymi granicznych punktów kontrolnych, wprowadzać 
stan służby wzmocnionej w granicznych placówkach kontrolnych, w wypad-
ku eskalacji zagrożenia wzmacniać siły granicznych placówek kontrolnych 
własnymi etatowymi i nieetatowymi pododdziałami odwodowymi, wystąpić 
z wnioskiem do dyrektora Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców o wskazanie 
miejsc ześrodkowania dla migrantów, wystąpić z wnioskiem do Komendanta 
Głównego Policji o wzmocnienie sił SG siłami oddziałów prewencji, włączyć 
do odwodu centralnego podporządkowania Komendanta Głównego SG (Wi-
śniewski, Piątek 2006).

zarządzanie kryzysowe w straży Granicznej

Dla realizacji działań z zakresu zarządzania kryzysowego w SG utworzono 
system zarządzania kryzysowego. System ten funkcjonuje na trzech poziomach: 
Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziałów i ośrodków szkolenia oraz 
dywizjonów i placówek. Decydentami na każdym poziomie są odpowiednio: 
Komendant Główny SG oraz komendanci oddziałów (Wiśniewski, Jakubczak 
2015). Na poziomie Komendy Głównej SG powołano Zespół Zarządzania 
Kryzysowego Komendy Głównej SG, w skład którego wchodzą: przewodni-
czący (Komendant Główny SG), zastępca przewodniczącego (Dyrektor Za-
rządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej), sekretarz zespołu 
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(Naczelnik Wydziału Wsparcia Kierowania, Służb Dyżurnych i Zarządzania 
Kryzysowego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej) oraz 
członkowie (Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży 
Granicznej, Dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej 
Straży Granicznej, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej 
Straży Granicznej, Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej 
Straży Granicznej, Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej 
Straży Granicznej, Dyrektor Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głów-
nej Straży Granicznej) (Zarządzenie nr 46, 2019). Zespół zostaje aktywowany 
w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej o znacznym zasięgu albo niosącej 
duże straty w ludziach lub mieniu (Wiśniewski, Jakubczak 2015). Do zadań 
Zespołów Zarządzania Kryzysowego na poziomie Komendy Głównej, Komendy 
Oddziału lub Komendy Ośrodka Straży Granicznej należy: ocena zagrożeń, 
przygotowanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania 
sytuacji kryzysowych, doradzanie w zakresie koordynacji działań w sytuacjach 
kryzysowych, wypracowanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania 
i przeciwdziałania zagrożeniom (Stawnicka i in. 2011). Zadania organów koor-
dynacyjno-wykonawczych realizowane są w ramach systemu służb dyżurnych 
operacyjnych. W sytuacjach kryzysowych służby te są wzmacniane i stanowią 
funkcjonujące całodobowo Centra Zarządzania Kryzysowego. W Komendzie 
Głównej SG komórką odpowiedzialną za sprawy zarządzania kryzysowego jest 
Sztab Komendanta Głównego SG oraz Wydział Koordynacji Działań, które 
zostały powołane m.in. do udzielenia komendantowi oddziału SG i jego zastęp-
com wsparcia w procesie decyzyjnym, w szczególności poprzez dostarczanie 
informacji, opinii, analiz dotyczących działalności oddziału SG i bieżących lub 
prognozowanych zagrożeń bezpieczeństwa państwa (Wiśniewski, Jakubczak 
2015). Najważniejszymi zadaniami Wydziału Koordynacji Działań z zakresu 
zarządzania kryzysowego są: pełnienie służby dyżurnej operacyjnej Komen-
dy Głównej SG w systemie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), 
współpraca ze służbami dyżurnymi placówek SG oraz służb współdziałających 
w zakresie zarządzania kryzysowego oraz obsługa Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego komendy oddziału SG (Kaczmarczyk 2012).

współdziałanie oraz współpraca sG

Realizacja zadań, które należą do SG zgodnie z krajowym systemem zarzą-
dzania kryzysowego, wymaga współdziałania zarówno z organami zarządzania 
kryzysowego administracji publicznej w ramach podsystemu kierowania, jak 
i z innymi podmiotami w ramach podsystemu wykonawczego. Podmiotami tymi 
są m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba 
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Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Siły Zbrojne RP, 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna, 
Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna czy Marynarka Wojenna. Współdziałanie 
to polega głównie na wymianie informacji dotyczących potencjalnych zagro-
żeń oraz działaniach mających na celu ich eliminację (Kaczmarczyk 2012). 
Współpraca w ramach Unii Europejskiej obejmuje działania w zakresie zarzą-
dzania granicami polegające przede wszystkim na zapewnieniu przestrzegania 
i właściwego stosowania środków ustanawiających zasady przekraczania granic 
zewnętrznych strefy Schengen (Czarna 2013). Niezwykle ważnym elemen-
tem w unijnym Obszarze Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości jest 
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich UE. Jej powstanie wiąże się z ewolucją 
koncepcji bezpieczeństwa granic, od form systemów krajowych po współpra-
cę międzynarodową na granicach zewnętrznych (Czarna 2013). Można tutaj 
wyróżnić jedną z decentralizowanych Agencji UE, Frontex. Oddział tego typu 
jest powoływany na czas nieokreślony, a jego siedziby znajdują się na terenie 
różnych Państw Członkowskich. Zadania, struktura organizacyjna, siedziba oraz 
budżet są określone przez odrębne akty prawne (Sitek 2017). Struktura organi-
zacyjna jest typowa dla innych agencji unijnych i składa się z zarządu, dyrek-
tora wykonawczego oraz wyspecjalizowanych oddziałów. Agencja FRONTEX 
wykonuje zadania wywiadowcze związane z identyfikacją zagrożeń i wyzwań 
dla bezpieczeństwa granic zewnętrznych i terytorium państw członkowskich, 
a także analizą sytuacyjną, oszacowaniem ryzyka oraz przewidywaniem zdarzeń 
i procesów wpływających na zarządzanie granicami zewnętrznymi. Współ-
praca Agencji Frontex uwidacznia się przede wszystkim na polu współpracy 
z Państwami Członkowskimi w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii. 
Konkretnym obszarem współpracy może być prowadzenie wspólnych szkoleń 
dla funkcjonariuszy straży granicznej. Do zadań Agencji Frontex należny także 
koordynowanie działań związanych z zewnętrzną ochroną granic unijnych. W 
tym celu Agencja gromadzi informacje dotyczące nielegalnych imigrantów, 
opracowuje poziom ryzyka związany z narastającą falą imigrantów, udziela 
pomocy państwom członkowskim w sytuacji trudnych ze względu na zagro-
żenia rosnącą liczbą osób zaangażowanych w międzynarodową przestępczość 
zorganizowaną (Sitek 2017).

zwiększanie efektywności zarządzania kryzysowego w straży Granicznej

W SG funkcjonują trzy ośrodki szkoleń, Centrum Szkolenia Straży Granicz-
nej w Kętrzynie, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 
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oraz Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu (https://
www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/osrodki-szkolenia-sg). 
Wszyscy komendanci ośrodków realizują proces szkolenia z myślą o jak naj-
bardziej profesjonalnym przygotowaniu funkcjonariuszy oraz pracowników 
cywilnych SG. Szkoły organizują i prowadzą kursy podstawowe, podoficerskie 
i oficerskie (https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadro-
we/system-szkolen/3120,System-szkolenia.html). Rozległy zakres tematycz-
ny pozostający w kręgu zainteresowań funkcjonariuszy posiadają szkolenia 
specjalistyczne i kursy udoskonalające. Biorą w nich udział funkcjonariusze, 
którzy chcą doskonalić posiadaną wiedzę w danym zakresie bądź ci, którzy 
chcą zmienić dotychczasowy charakter służby. Ośrodki wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom i inicjują szkolenia w nowych ważnych dziedzinach. Dotyczy to 
zarządzania kryzysowego (https://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/3-
538,Kurs-doskonalacy-Dzialania-obronne-i-kryzysowe-w-Strazy-Granicznej.
html). Przeszkoleniem w tym zakresie zajmują się komórki organizacyjne zaj-
mujące się zarządzaniem kryzysowym oraz ośrodki szkoleń SG. Funkcjona-
riusze w tym celu uczestniczą w takich kursach, jak: zarządzanie w sytuacji 
kryzysowej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, zarządzanie 
kryzysowe w aspekcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej i katastrofy komu-
nikacyjnej, organizacja ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw 
obronnych w Straży Granicznej, ten kurs jest skierowany do osób, które na co 
dzień zajmują się zarządzaniem kryzysowym (Kaczmarczyk 2012). Oddziały 
i ośrodki szkoleń SG organizują również różne przedsięwzięcia popularno-na-
ukowe oraz naukowe poświęcone zagadnieniom dotyczącym SG (https://ipn.
gov.pl/pl/aktualnosci/79012,Ogolnopolskie-obchody-95-rocznicy-powolania-
Korpusu-Ochrony-Pogranicza-Lublin-91.html).

Funkcjonariusze uczestniczą również systematycznie na: konferencjach, 
sympozjach, seminariach, ćwiczeniach, szkoleniach, ustaleniach, które orga-
nizowane są przez instytucje zewnętrzne, a dotyczą bezpieczeństwa, w tym 
zarządzania kryzysowego oraz zagrożeń. Funkcjonariusze SG biorą również 
udział w wielu ćwiczeniach z zarządzania kryzysowego organizowanych za-
równo przez organy samorządowe, jak i inne formacje. Dzięki temu można 
mówić o idealnym rozwiązaniu łączenia nauki z praktyką (http://www.nwsp.
bialystok.pl/assets/2895/BW%20II.pdf).

Ćwiczenia dzieli się ze względu na ich zasięg i charakter: podstawowe 
(głównie działanie szkoleniowe mające na celu zapoznanie z dokumentacją 
z zakresu zarządzania kryzysowego), „przy stole” (oprócz zapoznania się z do-
kumentacją, przeprowadzana jest dyskusja nad wyborem jednego z kilku wa-
riantów działania), specjalistyczne (umożliwiają doskonalenie wewnętrznych 
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procedur oraz funkcjonującego systemu informacyjnego). Te ostatnie dzielą się 
na: praktyczne (główny cel to zdobycie wiedzy oraz utrwalenie zasad współ-
działania kadry kierowniczej podmiotów współdziałających) oraz pełnoskalo-
we (realizowane na podstawie scenariusza zbliżonego do symulacji zdarzenia 
nadzwyczajnego, w którym uczestniczą wszystkie podmioty ćwiczące) (Kacz-
marczyk 2012). Istotą ćwiczeń z zarządzania kryzysowego SG jest: pogłębia-
nie umiejętności indywidualnych funkcjonariuszy i przełożonych wszystkich 
szczebli w sytuacjach kryzysowych, utrwalanie i pogłębianie indywidualnej 
wiedzy oraz umiejętności i nawyków działania zespołowego (http://www.nwsp.
bialystok.pl/assets/2895/BW%20II.pdf). Podczas ćwiczeń weryfikowano moż-
liwości funkcjonariuszy SG pełniących służbę w pododdziałach specjalnych. 
Przygotowywane scenariusze pozwalały na praktyczne sprawdzenie procedur 
stosowanych w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowych, głównie masowej 
nielegalnej migracji i aktu terroru. Weryfikuje się także sprawność i użytecz-
ność sprzętu oraz wyposażenia specjalistycznego użytego podczas ćwiczeń 
(Kaczmarczyk 2012).

wyniki badań i dyskusja

Po przeprowadzonej analizie stwierdzić należy, że Służba Graniczna posia-
da szeroki zakres działań. Funkcjonariusze tej formacji muszą mieć rozległą 
wiedzę, którą będzie kompatybilna z ich obowiązkami. Oprócz doskonałej 
znajomości przepisów prawnych oraz procedur, związanych np. z kontrolą 
osobistą osoby, przeszukaniem pojazdu lub bagażu, zajmują się także kontrolą 
przepływu emigrantów.

Według B. Kaczmarczyk, rolą tej formacji jest przeciwdziałanie nielegalnej 
migracji, handlowi ludźmi, przemytowi alkoholu, narkotyków, broni, amunicji, 
materiałów wybuchowych, zagrożonych gatunków, dzieł sztuki, luksusowych 
samochodów, wyrobów tytoniowych obcych walut oraz przeciwdziałanie dzięki 
temu rozwojowi przestępczości zorganizowanej (Kaczmarczyk 2012). Według 
autorki, formacja uszczelnia zewnętrzne granice UE oraz skuteczniej wykrywa 
zagrożenia, uniemożliwiając jakikolwiek formy przemytu. Z kolei B. Wiśniew-
ski oraz R. Jakubczak w pozycji System ochrony granicy Państwowej RP stan 
obecny i prognozy na przyszłość skupili się na szerszym zakresie działań, jaki 
posiada Straż Graniczna. Podkreślili, że udział SG w krajowym systemie za-
rządzania kryzysowego polega na: przeciwdziałaniu terroryzmowi, kontroli 
przywozu, wywozu oraz przewozu odpadów, zapobieganiu nielegalnej migracji, 
działaniach ratowniczych (Wiśniewski, Jakubczak 2015). Według autorów, 
formacja odgrywa większą rolę niż według ustaleń B. Kaczmarczyk.
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Podsumowanie

Tematem pracy było omówienie roli Straży Granicznej w krajowym systemie 
zarządzania kryzysowego. W pracy zostały wymienione zadania, jakie należą 
do SG, omówiono strukturę zarządzania kryzysowego oraz współdziałanie 
i współpracę z różnymi organami i UE, wykorzystując ustawę o stanie klęsk 
żywiołowych, ustawę o odpadach, o zarządzaniu kryzysowym oraz literaturę. 
Wskazano na szeroki zakres działań, jakiego podejmuje się wyżej wymieniona 
formacja, a także na złożoność jej struktury, która wpływa na bezpieczeństwo 
wewnętrzne RP, bezpieczeństwem zewnętrznym zajmuje się Agencja Frontex, 
która współdziała z Państwami Członkowskimi w celu zarządzania granica-
mi zewnętrznymi Unii. W ostatnim punkcie zostały przedstawione szkolenia, 
w których uczestniczą funkcjonariusze tej formacji, a także sposób, w jaki 
mogą podwyższać swoje kompetencje bądź zdobyć kwalifikacje umożliwiające 
zmianę stanowiska pracy. Pokazuje to zakres kursów, które mają przygotować 
funkcjonariuszy do odpowiedniego działania w przypadku pojawienia się sy-
tuacji kryzysowej.
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abstract

tHe role oF tHe border Guards in tHe national crisis 
manaGement system

The work consists of four parts. In the first part, attention was devoted to the tasks of 
the Border Service in the national crisis management system, the role of formation by in-
dividual laws will be discussed. The second part will present crisis management, how the 
system is built, and who is part of it.

The next part is devoted to cooperation within the European Union and cooperation 
on projects implemented for third countries. Cooperation of the SG with selected state 
institutions in a crisis situation will also be discussed. Another point will be to increase the 
effectiveness of crisis management in the Border Guard. It will present the trainings that 
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officers of this formation are subjected to, as well as how they can increase the scope of 
their competences or gain qualifications enabling them to change jobs.

Before the summary, a discussion was concluded at work, which includes an assessment 
of the tasks performed and the formation itself. The considerations will end with a summary 
and conclusions. The dogmatic and legal method was used in the work, which enabled the 
analysis of applicable law.

słowa kluczowe: Straż Graniczna, zarządzanie kryzysowe, współpraca

keywords: Border Guard, crisis management, cooperation
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wstęp

22 lipca 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 
lipca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania 
przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez 
oddziały i pododdziały zwarte Policji (Dz. U. 2005 r. Nr 135, poz. 1132). Akt 
ten obowiązywał przez ponad siedem lat do 5 czerwca 2013 roku. Powyższe 
rozporządzenie zastąpiła ustawa z 24 maja 2013 roku o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej.

Przyczyna takiego stanu rzeczy wynikała przede wszystkim z orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego z 17 maja 2012 roku (Wyrok TK z dnia 17 maja 
2012 r.), który orzekł, że z dniem 5 czerwca 2013 roku tracą moc przepisy 
ustaw: o Policji, o Straży Granicznej, o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organach porządkowych, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agen-
cji Wywiadu, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz o Służbie Celnej, 
upoważniające do określenia na poziomie aktów wykonawczych regulacji zwią-
zanych ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego.

Celem artykułu jest ukazanie wymagań w kwestii dozwolonego użycia broni 
przez policjanta. W pracy wykorzystano najnowsze dane statystyczne dotyczące 
użycia i wykorzystania broni przez Policję oraz stwierdzonych przestępstw przy 
użyciu m.in. broni, przybliżono jeden z wyroków ETPC w sprawie użycia broni 
przez Policję, a także na podstawie zdjęcia satelitarnego szczegółowo omówiono 
przypadek ww. śmiertelnego postrzelenia, korzystając m.in. z funkcji mierzenia 
odległości i analizy widoczności obszarowej. Analizy dokonano przy użyciu 
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metody prawno-analitycznej oraz metody dogmatyczno-prawnej, która polega 
na egzegezie materiału normatywnego.

1. ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 
24 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 45 ustawy broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej 
jeden z następujących przypadków: 1) konieczność odparcia bezpośredniego, 
bezprawnego zamachu na: a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub 
innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu, b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary 
albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio 
do takiego zamachu, c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie za-
grożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo ko-
nieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego 
zamachu, d) nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza 
przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego 
niebezpiecznego przedmiotu, e) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia; 
2) konieczność przeciwstawienia się osobie: a) niepodporządkowującej się 
wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego 
lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, 
zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby, b) która usiłuje bez-
prawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do 
jej posiadania; 3) bezpośredni pościg za osobą, wobec której: a) użycie broni 
palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a – d i pkt 2, 
b) istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła określone w ustawie przestęp-
stwo; 4) konieczność: a) we wskazanych przypadkach ujęcia osoby, b) ujęcia 
lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub 
odbywającej karę pozbawienia wolności, jeżeli: - ucieczka tej osoby stwarza 
zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby, - istnieje uzasad-
nione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów wybuchowych, broni 
palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu, -pozbawienie wolności nastą-
piło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia 
wskazanego w ustawie przestępstwa, c) ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby 
zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia 
wolności w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popeł-
nienia lub przygotowania do popełnienia przestępstwa wskazanego w ustawie; 
5) konieczność udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej wolności z aresztu 
śledczego lub zakładu karnego oraz osoby konwojowanej lub doprowadzanej, 
a także pościg za tą osobą (Dz.U. 2019 r., poz. 2418, tekst jednolity).
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Ustawa zakazuje używania broni palnej przez pododdziały zwarte. Ustawa 
określa, że nie wolno używać środków przymusu bezpośredniego, z wyjątkiem 
siły fizycznej w postaci technik obezwładniających wobec kobiet o widocznej 
ciąży oraz osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat lub ograniczoną 
sprawność ruchową. Wobec wyżej wymienionych osób będzie można użyć in-
nych środków przymusu bezpośredniego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia uprawnionego bądź innej osoby. W stosunku do wymienionej 
powyżej kategorii podmiotów nie będzie można użyć również broni palnej, 
chyba że będzie mieć to na celu odparcie bezpośredniego, bezprawnego zama-
chu na życie lub zdrowie funkcjonariusza lub innej osoby (Dz. U. 2019 r., poz. 
2418, tekst jednolity).

Jak słusznie zauważył nadinsp. Jarosław Kaleta, w zakresie użycia broni palnej, 
ustawa zniosła obligatoryjność okrzyku „Policja!” oraz podjęcia innych czynności 
przed użyciem broni palnej, gdyby ich realizacja groziła bezpośrednim niebez-
pieczeństwem dla życia lub zdrowia policjanta bądź innej osoby. Uległa również 
zmianie treść przepisów dotyczących użycia broni palnej oraz sposób dokumento-
wania jej użycia, a także wprowadzono regulację dotycząca wykorzystania broni 
palnej. Nastąpiły też zmiany w czynnościach po jej użyciu lub wykorzystaniu. 
Wprowadzenie przepisów ustawy pomogło rozwiązać wiele istniejących nieja-
sności pojawiających się w procesie szkolenia policjantów (Kaleta 2015).

Z istotnym wnioskiem wychodzi podkom. Łukasz Celiński, który zauważa, 
iż w ustawie ograniczono się do użycia sformułowania odstąpienia od poszcze-
gólnych elementów i jako jedyny z nich wymieniono oddanie strzału ostrzegaw-
czego. Dobranie pozostałych będzie miało zatem charakter uznaniowy i będzie 
zależało od konkretnej sytuacji, w jakiej znajdzie się policjant. To rozwiązanie 
nie jest szczególnie udane, w praktyce może się bowiem okazać, że skrócony 
algorytm (algorytm postępowania w przypadku konieczności użycia broni 
palnej – przyp. aut.) będzie przeprowadzany za każdym razem inaczej, a to 
z kolei wywoła spore trudności w ocenie działania funkcjonariusza, w ustawie 
powinny znaleźć się przepisy określające jednoznacznie, z których elementów 
procedury policjant mógłby zrezygnować w sytuacji, gdy przeprowadzenie 
pełnego algorytmu groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub 
zdrowia, bo przy obecnych rozwiązaniach naraża się na nieumyślny konflikt 
z prawem (Celiński 2015).

2. dane statystyczne dotyczące użycia i wykorzystania broni przez Policję 
oraz stwierdzonych przestępstw przy użyciu m.in. broni

Zgodnie z art. 4 pkt 7 i 10 ustawy z 24 maja 2013 roku o środkach przymu-
su bezpośredniego i broni palnej, przez użycie broni palnej należy rozumieć 
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oddanie strzału w kierunku osoby z zastosowaniem amunicji penetracyjnej, 
natomiast wykorzystanie broni palnej to oddanie strzału z zastosowaniem amu-
nicji penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu lub w innym kierunku 
niestwarzającym zagrożenia dla osoby.

Tabela ukazuje liczbę użycia broni służbowej, jak również liczbę jej wy-
korzystania przez Policję w latach 2013-2017 (od 2013 r. zmienił się sposób 
kwalifikowania przypadków wydarzeń z bronią służbową w związku z wpro-
wadzeniem ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej). Wyliczona średnia z tych lat dla użycia broni oraz wykorzystania 
broni wynosi odpowiednio 22,8 i 122.

Należy zwrócić uwagę, iż lata 2017 i 2015 są najmniejsze pod względem 
liczby użycia broni służbowej, co do wykorzystania broni są to lata 2017, 2014, 
2013. Z powyższych danych można wyciągnąć wniosek, iż użycie broni przez 
policjantów utrzymuje się na poziomie pomiędzy 20 a 30, więc nie należy mówić 
o znacznej dysproporcji wobec lat ubiegłych – są one na podobnym poziomie. 
Policja nie opublikowała jeszcze danych dotyczących lat 2018 i 2019.

Analiza wykorzystania broni służbowej pozwala na sformułowanie wniosku, 
że o największym wykorzystaniu broni można mówić w roku 2016, doszło 
wtedy do 146 przypadków, w 2017 roku nastąpił spadek do 108, czyli liczba 
przypadków zmalała aż o 38 względem roku poprzedniego.

Dane statystyczne opublikowane przez Policję ukazują, iż największy odsetek 
przestępstw jest popełniany przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. W roku 
2016 i 2017 wynosił on odpowiednio 3474 i 3398. Mniej niż 3000 razy użyto 
niebezpiecznego narzędzia w latach 2015 i 2018. Dla przykładu użycie broni 
palnej w latach 2015-2018 nie było większe niż 1000 przypadków. Co ciekawe 

Tabela 1 Liczba użycia i wykorzystania broni służbowej przez policjantów w latach 
2013-2017.

rok użycie broni służbowej 
przez policjantów

wykorzystanie broni służ-
bowej przez policjantów

2017 18 108
2016 24 146
2015 18 124
2014 25 115
2013 29 117
Średnia z lat 2013-2017 22,8 122

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/
bron/bron-uzycie-przez-poli/51797,Uzycie-broni-sluzbowej-przez-policjantow.html
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użycie psa lub innego zwierzęcia oraz użycie materiałów wybuchowych są na 
zbliżonym poziomie oprócz roku 2015. Policja nie opublikowała jeszcze danych 
dotyczących 2019 roku.

Ważną kwestię porusza Renata Włodarczyk, poważnym problemem – dotyka-
jącym współczesnych społeczeństw – jest kwestia łatwego dostępu do: różnego 
typu składników chemicznych, urządzeń, jednostek broni palnej itp. W Polsce 
sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż od kilku lat skutecznie ogranicza się dostęp 
do broni palnej z uwagi na doświadczenia z okresu przed 2000 rokiem (brak 
oficjalnych danych statystycznych) i w latach 2002-2004. Wtedy odnotowano 

Wykres 1 Przestępstwa przy użyciu broni palnej, materiałów wybuchowych, 
niebezpiecznych narzędzi, psa lub innych zwierząt w latach 2015-2018.
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Ogół przestępstw* 2015 r.

*liczba zawierająca przestępstwa takie, jak: zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, 
uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, zgwałcenie, przestępstwa 

rozbójnicze i inne rodzaje przestępstw

PRZESTĘPSTWA PRZY UŻYCIU BRONI PALNEJ, MAT. WYBUCHOWYCH, 
NIEBEZP. NARZĘDZI, PSA LUB INNYCH ZWIERZĄT 

W LATACH 2015- 2018 

Pies lub inne zwierzę Niebezp. narzedzie Mat. wybuchowe Broń palna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/
bron/bron-przestepstwa/50844,Przestepstwa-przy-uzyciu-broni.html
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dwu-, a nawet trzykrotnie lub nawet więcej razy przestępstw z użyciem broni 
palnej w porównaniu do lat, kiedy dostęp do niej był maksymalnie ograniczony 
(Włodarczyk 2017).

Policjanci muszą być odpowiednio przygotowani na użycie broni palnej 
podczas interwencji, ponieważ mogą spotkać osoby, które popełniają prze-
stępstwo i są w posiadaniu niebezpiecznego narzędzia, zagrażając tym samym 
policjantom, osobom postronnym i przede wszystkim samym sobie.

3. wyrok EtPc w sprawie użycia broni przez Policję

Istota i szczególny charakter Europejskiej Konwencji Praw Człowieka polega 
nie tylko na wyliczeniu praw i wolności, do których ludzie są uprawnieni, ale 
przede wszystkim na ustanowieniu procedury kontrolnej, która umożliwia żą-
danie zaprzestania naruszania praw oraz przywrócenia stanu zgodnego z nimi. 
Organem do tego powołanym jest Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: 
ETPC) w Strasburgu. Polska podpisała Europejską Konwencje Praw Człowie-
ka 26 listopada 1991 roku, przystępując do Rady Europy. Ratyfikowała ją 19 
stycznia 1993 roku i tego samego dnia konwencja weszła w życie w Polsce. 
Deklarację o uznaniu jurysdykcji Trybunału złożono 1 maja 1993 roku. Odtąd 
obywatele Polski mogą składać skargi do Trybunału w Strasburgu przeciwko 
Polsce (Majer 2016).

Sprawa Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce dobitnie ukazuje nieprawi-
dłowe użycie broni palnej przez funkcjonariuszy. Wnioskodawczynie wniosły 
skargę do ETPC na podstawie art. 2 Konwencji (Dz.U. 1993 r. Nr 61, poz. 284) 
na to, że pan Kałucki, chłopak pierwszej z wnioskodawczyń, a syn drugiej, 
został bezpodstawnie zabity przez policję oraz że władze nie przeprowadziły 
skutecznego i rzetelnego dochodzenia w sprawie okoliczności jego śmierci. 
Do zabicia pana Kałuckiego doszło 23 sierpnia 2002 roku na terenie Ośrodka 
Sportu w Spale. Policjanci rozpoczęli operację z chwilą, gdy dowódca otrzy-
mał informację, że podejrzana grupa osób zgromadziła się na terenie Ośrodka 
Sportu. Dowódca wydał rozkaz zatrzymania trzech mężczyzn stojących obok 
Volkswagena Passata, którymi okazali się być pan Kałucki, G.B. oraz T.N. 
Samochody policyjne przemieściły się, blokując nieskutecznie ulice i pojazd 
podejrzanych. Podejrzani wskoczyli do Passata i zaczęli uciekać. Funkcjonariusz 
policji, znalazłszy się na drodze Volkswagena Passata, uskoczył w bok, aby 
uniknąć uderzenia przez jadący z dużą prędkością samochód. Policjant krzyk-
nął „Policja!” i zaczął strzelać w kierunku podejrzanych. Wystrzelił jedenaście 
pocisków z pistoletu maszynowego Glauberyt. Z kolei inny z policjantów, 
potracony przez ten pojazd, oddał pięć strzałów z pistoletu marki Glock. Trzeci 
policjant z oddziału antyterrorystycznego również próbował zatrzymać pojazd, 
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oddając jedenaście strzałów z pistoletu maszynowego MP-5. Kolejny policjant 
zauważył, że kierowca Passata celuje do niego przedmiotem przypominającym 
broń. Wystrzelił zatem krótką serię ze swojego karabinu Kałasznikow. Jeszcze 
inny funkcjonariusz z oddziału antyterrorystycznego wyskoczył z samochodu 
i zaczął biec za uciekającym pojazdem, krzycząc do kierowcy, by ten się zatrzy-
mał, a następnie otworzył w jego kierunku ogień z karabinu automatycznego 
Kałasznikow (Europejski Trybunał Praw Człowieka, sekcja czwarta, sprawa 
Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce).

Prokurator ustalił, że przyczyną śmierci pana Kałuckiego była rana postrzało-
wa tułowia. Niezależnie od śmiertelnej rany pan Kałucki odniósł pięć dalszych 
powierzchownych ran postrzałowych w głowę, prawą rękę, dolna część tuło-
wia, lewą część tułowia oraz w lewe udo. Drugi z podejrzanych, G.B., odniósł 
dwie rany postrzałowe w tułów oraz w głowę. W rezultacie został poważnie 
okaleczony ze skutkiem w postaci paraliżu jednej strony twarzy i głuchoty 
(Europejski Trybunał Praw Człowieka, sekcja czwarta, sprawa Wasilewska 
i Kałucka przeciwko Polsce).

ETPC, analizując sprawę, stwierdził, iż nie zbadano, czy mniejszy zakres 
użytej siły byłby wystarczający do zatrzymania uciekającego pojazdu, uwzględ-
niając fakt, że większość strzałów została oddana w chwili, gdy nie istniało już 
zagrożenie dla życia i zdrowia policjanta, jak utrzymywano. Należało dokonać 
oceny, czy użycie broni palnej było uzasadnione oraz czy zakres użytej przez 
policję siły był proporcjonalny do osiągnięcia dopuszczalnych celów.

Trybunał w Strasburgu w wyroku z 23 lutego 2010 roku stwierdził, iż na-
stąpiło naruszenie Artykułu 2 Konwencji: z powodu śmierci pana Kałuckiego 
i w zakresie braku skutecznego dochodzenia w sprawie śmierci pana Kałuckiego.

4. refleksje po śmiertelnym postrzeleniu w koninie

14 listopada 2019 roku patrolujący policjanci zauważyli trzech młodych 
mężczyzn. Kiedy podeszli, aby ich wylegitymować, najstarszy z nich zaczął 
uciekać. Jeden z policjantów został z dwoma nastolatkami. Drugi ruszył za 
uciekającym mężczyzną. Po chwili padł strzał. Policjant miał strzelić w klatkę 
piersiową mężczyzny, którym okazał się być 21-letni Adam Czerniejewski. 
Policjant prawdopodobnie zastosował skróconą procedurę użycia broni palnej.

Jedna z mieszkanek osiedla tak zrelacjonowała wydarzenie: Usłyszałam huk, 
biegło dwóch policjantów. Leżało ciało jakiegoś człowieka, reanimowali go, 
dwóch policjantów. Przyjechało pogotowie. Później stwierdzili zgon, przykryli 
go czarnym workiem i pojechali. Mieszkańcy pobliskiego bloku mieli słyszeć 
tylko jeden strzał. Potem widzieli już podejmowaną próbę reanimacji (reportaż 
programu UWAGA! stacji TVN pt. Kim był śmiertelnie postrzelony 21-latek?).
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Zdjęcie 1. Czarny kwadrat – obszar zamieszek przed KMP w Koninie. Szary 
kwadrat – obszar, w którym śmiertelnie postrzelono Adama Czerniejewskiego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zdjęcia satelitarnego miasta Konina

Zdjęcie 2. Obszar, w którym śmiertelnie postrzelono Adama Czerniejewskiego, tj. 
w okolicach placu zabaw graniczącego z blokiem przy ulicy Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 23 w Koninie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zdjęcia satelitarnego miasta Konina

Krzysztof Bukowiecki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, potwier-
dził, iż w czasie oględzin miejsca zdarzenia w jego obrębie została znaleziona 
torebka z substancją, która została poddana badaniom chemiczno-toksykologicz-
nym. Wewnątrz tej torebki była substancja psychotropowa (wypowiedź rzecz-



Zdjęcie 3. Zdjęcie satelitarne ukazujące plac zabaw, w pobliżu którego 
śmiertelnie postrzelono Adama Czerniejewskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zdjęcia satelitarnego z portalu Geoportal.gov.
pl, z wykorzystaniem dostępnych funkcji mierzenia odległości i analizy widoczności 
obszarowej
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nika Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztofa Bukowieckiego w reportażu 
programu UWAGA! stacji TVN pt. Kim był śmiertelnie postrzelony 21-latek?).

Skutkiem przeprowadzonej interwencji, podczas której policjant śmiertel-
nie postrzelił Czerniejewskiego, były chuligańskie zamieszki przed siedzibą 
Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Podczas ich trwania padały w kierunku 
policjantów wyzwiska, wulgaryzmy, rzucano w nich kamieniami, butelkami 
i innymi niebezpiecznymi narzędziami. Została podjęta decyzja o przerwaniu 
zbiegowiska i o przeprowadzeniu interwencji (wypowiedź rzecznika prasowego 
mł. insp. Andrzeja Borowiaka w reportażu programu UWAGA! stacji TVN pt. 
Kim był śmiertelnie postrzelony 21-latek?).

Jak wynika z doniesień medialnych, Prokuratura Regionalna w Łodzi nie 
otrzymała jeszcze kompletu wyników ekspertyz w sprawie śmiertelnego po-
strzelenia przez policjanta 21-letniego Adama Czerniejewskiego. Prokuratura 
czeka na najważniejszą ekspertyzę, tj. wszystkich śladów z miejsca zdarze-
nia. Po zapoznaniu się z kompletem badań śledczy podejmą decyzję, w jakim 
charakterze przesłuchać funkcjonariusza policji (stan na 28 lutego 2020 r.) 
(https://wiadomosci.wp.pl/konin-smierc-21-latka-sledczy-czekaja-na-komplet-
wynikow-ekspertyz-6483530346972801a).

Na zdjęciu numer 3 widać, iż w odległości około 30 metrów znajdują się 
bloki mieszkalne, 45 metrów to odległość od drogi dwupasmowej (oddzielonej 
od placu zabaw niewysokim żywopłotem, kilkoma drzewami liściastymi i cią-
giem pieszym), przy której znajduje się przystanek autobusowy oraz osiedlowy 
sklepik. Po przeciwnej stronie placu zabaw, za drogą dwupasmową, znajduje 
się obszar przylegający do Szkoły Podstawowej, na którym jest boisko do 
koszykówki, boisko do piłki nożnej oraz plac apelowy. Linia poprowadzona 
od placu zabaw do boiska koszykówki ukazuje faktyczną odległość pomiędzy 
tymi obiektami. Naniesiony kolor szary oznacza widoczność obszarową (dla 
wysokości wynoszącej 175 m.), kolor czarny to brak takiej widoczności. Od-
danie strzału w takich warunkach powinno być ostatecznością ze względu na 
wysokie prawdopodobieństwo postrzelenia osób postronnych.

Podsumowanie

Policjant, który zdecyduje się użyć broni palnej lub ją wykorzystać, musi być 
świadomy następstw swoich czynów. Bez wątpienia bardzo dobra znajomość 
ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej przyczyni się do 
świadomej decyzji o oddaniu strzału. Policjant musi znać przysługujące mu 
prawa, ale i obowiązki w zakresie dozwolonego użycia broni palnej. Emocje, 
adrenalina, krótki czas na podjęcie decyzji o użyciu broni, z tym wszystkim 
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mierzy się funkcjonariusz. Bez odpowiedniego wyszkolenia oraz w później-
szym etapie służby udoskonalania nabytych umiejętności zwiększa się ryzyko 
możliwości popełnienia przestępstwa. W efekcie dochodzi do patologicznej 
sytuacji, w której funkcjonariusz stojący na straży bezpieczeństwa staje się 
z perspektywy społeczeństwa osobą niebezpieczną.

Bronią człowiek może się skutecznie obronić, ale również skutecznie zaata-
kować. Nie należy zapominać, że broń to tylko przedmiot, narzędzie w rękach 
człowieka i tylko on ostatecznie zdecyduje, jak ją wykorzysta.

Należałoby zapewnić policjantom większą ilość szkoleń, w szczególności 
dotyczących zwiększania ich świadomości, wiedzy, udoskonalania nabytych 
umiejętności, m.in. strzeleckich, taktyki. Takie postępowanie, kładące nacisk 
na tworzenie formacji, której członkowie będę reprezentować wysoką jakość 
pracy, gwarantuje zmniejszenie przypadków nieprawidłowego użycia broni 
palnej przez funkcjonariuszy.

Wskazać należy, że ustawa, która zastąpiła rozporządzenie Rady Ministrów, 
zdaniem autora, powinna zostać poprawiona. Jak wynika z powyższych analiz, 
funkcjonowanie jej na przestrzeni kilku lat ujawniło niedoskonałości w nie-
których aspektach. Jako postulat autor proponuje wprowadzenie zmian w nie-
których zapisach ww. ustawy tak, by zniwelować nieprecyzyjne przepisy i nie 
narażać funkcjonariuszy na możliwą odpowiedzialność karną. Należy rozpo-
cząć pertraktacje środowiska mundurowego z przedstawicielami departamentu 
MSWiA na temat nowelizacji obowiązujących przepisów.
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abstract

lawFul use oF Firearm by tHe Police oFFicer - reFlections 
aFter a Fatal sHot in konin

The aim of the article is to show the requirements for the lawful use of weapons by the 
police officer. The author described his reflections related to the fatal shooting in Konin 
on November 14, 2019. The latest statistical data on the use weapons by the police force 
and identified firearms related crimes was used. One of the ECtHR rulings regarding the 
use of weapons by the police was brought closer. Based on the satellite images, the above-
mentioned case of lethal shooting, including distance measuring and area visibility analysis 
was discussed in detail.

The analysis was made using the legal-analytical method and the dogmatic-legal method, 
which consists in exegesis of normative material. The presented research results show that it 
is necessary to amend some provisions of the Act in order to eliminate imprecise provisions 
of the Act of 24th of May 2013 on direct coercion measures and firearms.
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Polityka woRK-LifE baLancE w Prawie 
Pracy - inkorPoracJa PrzePisów uniJneJ 

dyrektywy w sPrawie równowaGi 
między życiem zawodowym a Prywatnym 

rodziców i oPiekunów

wstęp

W celu przedstawienia tematu godzenia życia zawodowego z życiem prywat-
nym, w poniższym artykule podjęto próbę interpretacji istniejących w polskim 
prawie pracy instrumentów prawnych zmierzających do korzystania z uprawnień 
pracowniczych. W drodze nowelizacji Kodeksu pracy (dalej k.p.) ustawą z 15 
maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1150) oraz nowelizacji k.p. ustawą z 24 lipca 2015 roku 
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 
r. poz.1268 z późn. zm.) prawodawca implementuje do polskiego porządku 
prawnego unijne normy zmierzające do zagwarantowania równości w zakresie 
uprawnień kobiet i mężczyzn opiekujących się swym potomstwem. Praca skupia 
się wokół uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, z czego 
szczególną uwagę poświęca się uprawnieniom urlopowym.

cel

Zadaniem tejże pracy jest analiza norm k.p. w stosunku do dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2019/1158 z 20 czerwca 2019 roku w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów 
uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188, s. 79) (dalej 
dyrektywa). Artykuł wyjaśnia, w jakim stopniu normy polskiego prawa pracy 
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urzeczywistniają regulacje dyrektywy unijnej oraz jaki ma ona wpływ na rozwój 
ustawodawstwa wszystkich państw członkowskich.

materiał i metody

Problem zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym 
rodziców i opiekunów jest wysoce złożony, dlatego w celu próby jego roz-
wiązania zostały zastosowane różne metody badawcze. Dokonano obserwacji 
zjawisk i zmian zachodzących we współczesnej rodzinie oraz analizy aktów 
normatywnych i wykładni literalnej prawa skupiającej się wokół korzystania 
z uprawnień urlopowych pracowników.

Zwrot polityka work-life balance nie znajduje swojego oparcia w definicji 
legalnej, stanowi raczej pojęcie utarte na gruncie praktyki, ważne dla uwzględ-
nienia potrzeb nowoczesnej rodziny. Umiejętność godzenia pracy z życiem 
osobistym stanowi częsty problem cywilizacyjny (Zaborowska 2014). Nato-
miast zachowanie równowagi w wykorzystaniu uprawnień pracowniczych służy 
utrzymaniu prawidłowego rozwoju rodziny. W tym celu Parlament Europejski 
i Rada Unii Europejskiej przyjęły pewne założenia określające zachowanie się 
państw członkowskich podając wytyczne ich polityki w kierunku wspierania 
równowagi w życiu zawodowym i prywatnym pracujących rodziców.

Według założeń organów unijnych polityka państw powinna przyczyniać 
się do osiągnięcia równości płci przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku 
pracy, równego podziału obowiązków opiekuńczych między obojga rodziców 
oraz zmniejszanie różnic  w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn (założenia dy-
rektywy 2019/1158). Polityka musi uwzględniać zmiany demograficzne oraz 
wielowymiarowe skutki starzenia się europejskiego społeczeństwa. Organy 
unijne w drodze uchwalenia dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi ro-
dzicielskiej, uchylając dyrektywę Rady 2010/18/UE w obszarze równości płci 
oraz warunków pracy rodziców i opiekunów, dały sygnał wszystkim państwom 
członkowskim Unii Europejskiej, iż pracownikom należy udostępnić instrumen-
ty prawne zapewniające więcej wolnego czasu dla rodziny.

Dyrektywa stanowi narzędzie wywodzące się z europejskiego filara praw 
socjalnych. W zakresie polityki równowagi istotne znaczenie mają trzy zasady 
spośród dwudziestu zasad całego filara: numer 2, 3 i 9. Pierwsza i druga prezen-
tują równość płci i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz 
prowadzą do zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 
Trzecia zasada natomiast wspiera poszukiwanie balansu w wyborze między 
karierą a rodziną oraz dotyka kilku ważnych zagadnień prawa pracy: elastycz-
nej organizacji czasu pracy oraz uprawnień urlopowych rodziców (Szymański 
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2018). Na potrzeby artykułu zostanie zaprezentowane szczególnie rozbudowane 
uprawnienie pracownicze w postaci prawa do urlopu pracowniczego związanego 
z rodzicielstwem

W perspektywie polskiego ustawodawstwa nigdy nie podjęto sformułowa-
nia definicji legalnej urlopu pracowniczego. Pojęcie to można oddać poprzez 
wskazanie kilku określeń: wymiar, cele oraz sytuacje faktyczne i prawne uza-
leżniające nabycie prawa do urlopu. Urlop pracowniczy jest rodzajem zwolnie-
nia, to stan, podczas którego pracownik obowiązany na podstawie umowy do 
świadczenia pracy w danym czasie z różnych powodów tej pracy nie wykonuje. 
Niewątpliwie nie można ujednolicać wszystkich urlopów pracowniczych, gdyż 
różnią się one od siebie pod wieloma względami, w szczególności powodami 
absencji w pracy (Kuba 2016).

W polskim porządku prawnym wyróżniłam siedem uprawnień urlopowych 
przysługujących rodzicom w związku z posiadaniem przez nich dziecka. Wskazać 
należy: urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlopy z tytułu 
przysposobienia dziecka tzw. urlop adopcyjny, w ramach którego funkcjonują 
urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlop na warunkach urlopu ro-
dzicielskiego. W poprzednim stanie prawnym do 2 stycznia 2016 roku funkcjono-
wał dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, usunięty w drodze 
nowelizacji przez poszerzony wymiar urlopu rodzicielskiego. Szóstym rodzajem 
uprawnienia jest urlop wychowawczy, obok którego można wyodrębnić także 
urlop wychowawczy celem sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnospraw-
nym (Czerniak-Swędzioł 2016). Dodatkowo funkcjonuje urlop okolicznościowy 
udzielany ze względu na narodziny dziecka. W związku z tym nadałam mu miano 
ósmego rodzaju uprawnienia urlopowego rodziców i opiekunów.

W zakresie problematyki nabycia prawa do urlopu pracowniczego związa-
nego z rodzicielstwem szczególnie istotne znaczenie ma kwestia kręgu osób 
uprawnionych do korzystania z niego. Z całą pewnością status pracownika nie 
stanowi wyłącznej przesłanki podmiotu uprawnionego do urlopów pracowni-
czych, gdyż uprawnienia do urlopów związanych z rodzicielstwem mają także 
osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, 
jednak będące dobrowolnie płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne 
w razie choroby i macierzyństwa Obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym 
w razie choroby i macierzyństwa objęci są, poza pracownikami, członkowie 
spółdzielni rolniczych i kółek rolniczych oraz osoby odbywające służbę za-
stępczą (art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 266 z póź.zm.)).

Nowelizacją z 2015 roku dodano przepis art. 1751 k.p., który wprowadza 
definicje kodeksowe osób uprawnionych do urlopów pracowniczych związa-
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nych z rodzicielstwem. Jako ubezpieczoną - matkę dziecka lub ubezpieczonego 
– ojca dziecka, rozumie się matkę lub ojca dziecka niebędących pracownika-
mi, objętych ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa 
określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W takim razie 
przepis obejmuje także kobiety i mężczyzn wykonujących pracę na podstawie 
umowy zlecenia lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pod 
warunkiem, że są płatnikami składek (art. 1751 k.p.). Dodano również pojęcie 
innego członka najbliższej rodziny pracownika lub ubezpieczonego. Dopiero 
art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 
r., poz. 568) precyzuje, kim jest członek rodziny. Przez wspomniane sformu-
łowanie rozumie się: małżonka, rodzica, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, 
teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, o ile 
pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Z powodu zastosowania 
zwrotu nieostrego ustawodawca kieruje wszystkie wątpliwości interpretacyjne 
do rozstrzygnięcia przez judykaturę. Niesprecyzowany krąg podmiotów zalicza-
nych do najbliższych członków rodziny prowadzi do problemów w praktycz-
nym stosowaniu prawa (Stojek-Siwińska 2020). Zgodnie z orzeczeniem Sądu 
Najwyższego z 2005 roku (IV CK 648/04, LEX nr 1510992): Pokrewieństwo 
nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczania do najbliższych członków rodziny 
w rozumieniu art. 446 § 3 k.c.

Definicje urlopowe wskazane w dyrektywie (art. 3 ust. 1. dyrektywy):
a) „urlop ojcowski” oznacza urlop z okazji narodzin dziecka dla ojca lub, 

w przypadku i w zakresie przewidzianym przez prawo krajowe, dla 
równoważnego drugiego rodzica, w celu sprawowania opieki;

b) „urlop rodzicielski” oznacza urlop dla rodziców z powodu narodzin lub 
przysposobienia dziecka w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem;

c) „urlop opiekuńczy” oznacza urlop dla pracowników, umożliwiający 
zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu lub osobie za-
mieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, 
którzy wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych 
względów medycznych, określonych przez poszczególne państwa człon-
kowskie.

dyskusja

Na tle rozważań pojawia się pytanie „Czy przepisy polskiego prawa pracy 
odpowiadają intencjom europejskiego ustawodawcy?”. W mojej ocenie obecnie 
obowiązujący system prawa pracy zawiera liczne regulacje wspierające pracu-
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jących rodziców, w niektórych sytuacjach polski ustawodawca zapewnił nawet 
bardziej elastyczne sposoby nabywania uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych 
oraz korzystniejszy ich wymiar, niż uregulowany w dyrektywie 2019/1158.

Według założeń twórców dyrektywy 2019/1158, należy zwiększyć system 
zachęt dla pracowników będących rodzicami, a zwłaszcza dla mężczyzn, by 
korzystali z urlopów przewidzianych dyrektywą, pracownikom należy przyznać 
dostateczne uprawnienie do świadczenia pieniężnego na czas urlopu. Dyrektywa 
unijna wspiera wyrównanie szans obu płci i jednocześnie przeciwdziała dys-
kryminacji mężczyzn w obliczu wyzwania, jakim jest rodzicielstwo. Pamiętać 
należy również o szeroko pojętej opiece także nad dziećmi znajdującymi się 
w szczególnie trudnej sytuacji niepełnosprawności czy cierpiących na prze-
wlekłe choroby.

Od decyzji każdego z państw członkowskich zależy zezwolenie na czę-
ściowe wykorzystanie urlopu ojcowskiego przed narodzinami dziecka czy od 
razu po jego narodzinach, a także określenie czy dopuszczają wykorzystanie 
urlopu ojcowskiego według elastycznych zasad. Na podkreślenie zasługuje 
nieuzależnianie prawa do urlopu ojcowskiego ani od wcześniejszego okresu 
pracy, ani stażu pracy. Ponadto z uwagi na brak ingerencji w stosunki partner-
skie jednak w celu ujednolicenia norm unijnych prawo do urlopu ojcowskiego 
jest przyznawane bez względu na stan cywilny czy rodzinny pracownika (art. 
4 dyrektywy). Wszystkie powyższe aspekty państwa członkowskie mogą ure-
gulować samodzielnie.

W celu równiejszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi, by wytwo-
rzyć silną więź między ojcem a dzieckiem, istotne staje się nabycie prawa 
do urlopu ojcowskiego. Unijny urlop ojcowski powinien być wykorzystany 
w czasie narodzin dziecka i ściśle wiązać się z tym wydarzeniem, gdyż przezna-
czony jest do sprawowania opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. W gestii 
państw członków leży wyrażenie tego urlopu w dniach roboczych, tygodniach 
lub innych jednostkach czasu, bowiem urlop ojcowski zawsze musi wynosić 
dziesięć dni roboczych odpowiadających dwóm tygodniom kalendarzowym.

Dyrektywa rodzicielska wprowadza nowatorskie uregulowania w zakresie 
obowiązkowego minimalnego okresu urlopu rodzicielskiego niepodlegającego 
przekazaniu drugiemu rodzicowi (art. 5 dyrektywy). Państwa członkowskie 
w terminie trzech lat od uchwalenia dyrektywy powinny podjąć środki nie-
zbędne w celu zapewnienia nieprzenoszalnego okresu dwóch miesięcy urlopu 
rodzicielskiego, gdy każde z rodziców posiada indywidualne prawo do tego 
urlopu w wymiarze czterech miesięcy. Dany wymiar urlopu mogą rodzice wy-
korzystać w określonym maksymalnie okresie do ósmego roku życia dziecka. 
Regulacje mają prowadzić do skuteczniejszego korzystania z uprawnień oraz 
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elastyczniejszego zorganizowania opieki nad dziećmi. Odbywa się to na dro-
dze głębszego uregulowania uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych. Jednak 
europejski ustawodawca może narazić się na zarzut odejścia od tradycyjnego 
modelu rodziny, ujednolicając ogólne standardy prawa pracy dla wszystkich 
państw członkowskich (Ślęzak-Gąsiorowska 2019). W dyrektywie rozważono 
możliwość państw członkowskich uzależnienia nabycia prawa do urlopu rodzi-
cielskiego od stażu pracy pracownika z jedynym zastrzeżeniem, iż w przepisach 
krajowych nie może on przekroczyć jednego roku. Potwierdzeniem mniejszej 
elastyczności przepisów unijnych od polskich przepisów wydaje się dodanie 
regulacji o możliwości odroczenia przez pracodawcę udzielenia urlopu rodziciel-
skiego. Pracodawca może to zrobić, gdy wystąpią okoliczności przemawiające 
za poważnym zakłóceniem prawidłowego funkcjonowania pracodawcy w sytu-
acji udzielenia takiego urlopu. W każdym razie przepisy uzależniają odmowę 
udzielenia od złożenia pisemnego uzasadnienia pracodawcy.

Przywołując normy prawne w kontekście sprawowania opieki nad rodziną, 
nie można pominąć konieczności zapewnienia niezbędnych środków prawnych 
w tym celu. Państwa Unii Europejskie mogą dowolnie określać szczegóły urlo-
pu opiekuńczego dotyczące zakresu i warunków związanych z prawem oraz 
praktyką w tym zakresie, zachowując jednak wymiar minimalny pięciu dni 
roboczych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. Dodatkowo pań-
stwa mogą przyznawać urlop opiekuńczy w oparciu o inny okres rozliczeniowy 
uzależniony od sytuacji osoby potrzebującej opieki lub wsparcia albo udzielić 
go z uwagi na konkretny przypadek. Udzielenie urlopu opiekuńczego może 
zostać uwarunkowane od odpowiednio uzasadnionego wniosku, wskazującego 
powód i przedłożenie dokumentu potwierdzającego, np. urlop w celu wyjazdu 
do szpitala z chorym dziadkiem (art. 6 dyrektywy).

wyniki badań

Tak jak wcześniej wspomniałam, z kilku powodów przepisy unijne prawa 
pracy różnią się od norm krajowych. Polski urlop ojcowski przeznaczony jest dla 
ojców pracowników - wychowujących dziecko i przysługuje do wykorzystania 
w ciągu pierwszych 24 miesięcy życia dziecka. Poza tym wniosek urlopowy po-
winien zostać złożony co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego 
rozpoczęcia. Pod względem praktycznym wymóg ten jest rzadko przestrzegany 
a urlop ojcowski zwykle jest udzielany przez pracodawcę od razu po skorzy-
staniu z urlopu okolicznościowego przewidzianego w razie zdarzenia, jakim są 
narodziny dziecka. Prowadzi to do pewnych dysfunkcji przepisów, gdyż ojciec 
bezpośrednio po urodzeniu się dziecka zwyczajowo korzysta z dwudniowego 
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urlopu okolicznościowego. Dopiero później w celu nawiązania silniejszej więzi 
rodzicielskiej oraz pełniejszego dzielenia się obowiązkami między rodzicami 
występuje o urlop ojcowski. W materii terminu wnioskowania o urlop ojcow-
ski przepisy polskiego prawa pracy pozostają w opozycji do norm unijnych 
(Ślęzak-Gąsiorowska 2019).

Dyrektywa nakazuje wykorzystanie urlopu ojcowskiego przez ojca zaraz po 
urodzeniu się dziecka. Faktem jest, że w polskim prawie pracy tę funkcję speł-
nia urlop okolicznościowy, dopiero później urlop ojcowski. W takim zakresie, 
jaki ustawodawca unijny zapewnia swobodę regulacji odnośnie oznaczenia 
terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych, w Polsce są to dwa tygodnie (art. 
1823 k.p.). Rozwiązanie przyjęte w polskiej ustawie pozwala na ruchomość 
urlopu ojcowskiego, umożliwiając wybór terminu w okresie 24 miesięcy od 
urodzenia dziecka. Myślę, że jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie dla 
obu stron stosunku pracy, ponieważ pozwala na odpowiednio wczesne ustalenie 
elastyczniejszej organizacji pracy w zakładzie, a pracownikom daje swobodę 
decyzyjną w obrębie wyboru terminu.

Przepisy polskiego prawa pracy w zakresie ochrony rodzicielstwa bardzo czę-
sto przemawiają na korzyść pracownika, chociażby z uwagi na długość okresu 
korzystania z płatnych urlopów (łącznie 52 tygodnie urlopu macierzyńskiego 
i rodzicielskiego daje ponad 12 miesięcy). Zapewnienie dłuższych okresów płat-
nych urlopów związanych z rodzicielstwem niewątpliwie jest bardzo korzystne. 
Kobietom przyznano do obowiązkowego wykorzystania pierwsze 14 tygodni 
urlopu macierzyńskiego, zaś resztę tego urlopu matka może przekazać ojcu, 
dokonując rezygnacji z pozostałego okresu. Co więcej urlop rodzicielski jest 
przeznaczony do wspólnego wykorzystania przez oboje rodziców, lecz w Polsce 
bez zastrzeżenia okresu nieprzenoszalności na drugiego rodzica. Postulat ten 
będzie musiał zostać wdrożony do polskiego porządku prawnego, ponieważ jak 
wskazuje dyrektywa okres dwumiesięczny indywidualnego nieprzenoszalnego 
prawa do urlopu rodzicielskiego każdego rodzica jest bodźcem motywującym 
do dzielenia się całym okresem urlopu między oboje rodziców.

Całkowicie nowym uprawnieniem, niestosowanym w Kodeksie pracy, 
będzie „unijny” urlop opiekuńczy. Przepisy polskie przewidują ten rodzaj 
uprawnienia rodzicielskiego, jednakże ściśle powiązanego z posiadaniem lub 
opieką nad dzieckiem. Dni opieki nad dzieckiem, tudzież urlop opiekuńczy 
w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z art. 188 k.p. gwarantują pracow-
nikowi prawo do dwóch dni wolnych. Pracownik może wystąpić o dwudniowe 
zwolnienie od pracy co rocznie do czasu ukończenia przez dziecko 14 roku 
życia. Co ważne: z tego prawa może skorzystać tylko jeden z rodziców lub 
opiekunów dziecka.
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Tymczasem rozwiązanie unijne urlopu opiekuńczego skierowane są do osób, 
które z różnych przyczyn zmuszone są do sprawowania czasowej lub okazjo-
nalnej opieki nad osobą starszą czy niedołężną. Perspektywa unijna oferuje pięć 
dni urlopu opiekuńczego pracownikowi, który przeznaczy go na rzecz opieki 
nad jego niesamodzielnym krewnym. Ustawodawca unijny pozostawia do ure-
gulowania kwestię uznania wniosku i przedstawienia dowodu potwierdzającego 
stan zdrowia członka rodziny. W każdym razie pracownikowi ma przysługiwać 
pełne wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy.

Pozostaje do przeanalizowania aspekt ingerencji w ustawodawstwo krajowe 
a utrzymanie równowagi z zasadą proporcjonalności i ściśle z nią powiązaną 
zasadą pomocniczości (https://eur-lex.europa.eu/ [dostęp na dzień 16.03.2020 ]). 
Kryteria stosowania tych zasad ograniczają organy Unii Europejskiej, w kwestii 
podejmowania decyzji odnośnie do tego, co niezbędne dla osiągnięcia celów 
wskazanych w traktatach założycielskich bez nadmiernej ingerencji w suwe-
renność państw UE. Z tymże zarzutem naruszenia zasady proporcjonalności 
i pomocniczości spotkały się organy unijne podczas negocjacji nad projektem 
dyrektywy.

Podsumowanie

Konkluzję zakończę pytaniem: „Czy wdrążanie regulacji dotyczących życia 
rodzinnego nie wkracza nadmiernie w kształt tradycyjnej polskiej rodziny?”. 
Z mojej obserwacji mogę wysunąć wniosek, że kobieta częściej zostaje z ma-
łym dzieckiem w domu niż ojciec dziecka. Czy pewne zwyczaje i tendencje 
stylu życia z „Zachodu Europy” mogą rzutować na zmianę wewnątrz struktury 
rodziny, określanej również jako współczesna rodzina? To samo dotyczy ilo-
ści posiadanych dzieci i problemu spadku wskaźnika dzietności dzisiejszego 
społeczeństwa. Jednak to, do jakiego stopnia pozwolimy na zmiany, powinno 
zależeć od każdego człowieka indywidualnie. Decyzja powrotu do pracy kobie-
ty zaś przejście na urlop rodzicielski przez ojca będzie skutkowało szybszym 
powrotem kobiet na rynek pracy. Pozytywna perspektywa szybszego powrotu 
do pracy kobiet działa na ich korzyść, zwalczając ryzyko wykluczenia zawo-
dowego. Nadto częstsze przebywanie mężczyzn w domu, bez wątpienia będzie 
pogłębiało więź emocjonalną rodzica z małym dzieckiem.

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/subsidiarity.html
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nowe znaczenie Pracy zdalneJ

wstęp

Temat artykułu skupia się na przybliżeniu pojęcia pracy zdalnej oraz pro-
blemów w zakresie regulacji prawnych. Zakres podjętych rozważań pozostaje 
aktualny, bowiem praca zdalna współcześnie staje się dominującym sposobem 
świadczenia pracy. Ten rodzaj wykonywanej pracy pociąga za sobą konsekwen-
cje w postaci braku odpowiednich przepisów rangi ustawowej, np. w Kodeksie 
pracy1.

W opracowaniu artykułu posłużono się metodą analizy i krytyki piśmien-
nictwa oraz istniejących regulacji prawnych w połączeniu z ogólną obserwacją 
rynku pracy oraz wyboru form świadczenia pracy w dobie pandemii. Jedno-
cześnie artykuł ten jest wzbogacony o własne doświadczenia autora w zakresie 
świadczenia pracy zdalnej podczas ekstraordynaryjnej sytuacji. W konsekwen-
cji doprowadziło to do uznania, że wykonywanie pracy zdalnej powinno być 
w najszybszym okresie doprecyzowane poprzez tzw. twarde prawo.

Na wstępie podjętych rozważań wskazać należy, że zgodnie z postanowie-
niami k.p. miejsce wykonywania pracy stanowi istotny element umowy o pracę, 
którą strony wspólnie uzgadniają w umowie. Zazwyczaj miejscem tym jest sie-
dziba pracodawcy, jednakże coraz częściej więcej pracodawców i pracowników 
decyduje się na świadczenie pracy, np. w miejscu zamieszkania. Wykonywanie 
tzw. home office funkcjonowało już od dawna2, jednak wyłącznie w przypadku 
bardzo wąskiej grupy zawodów, teraz staje się kluczowym trendem na rynku 

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 
2019.06.05), dalej k.p.

2 Historia pracy zdalnej rozpoczyna się na przełomie lat 80. i 90. XX. Zob. Sęczkow-
ska K., Konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej, „Problemy Nauk Humanistycznych 
i Społecznych. Teoria i Praktyka” 2019, nr 2, s. 10-11.
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pracy. Ponadto w obecnej sytuacji związanej z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej (COVID-19) ten rodzaj pracy jest 
najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla pracowników. Jednakże 
w dalszym ciągu nie ma odpowiednich i kompleksowych regulacji prawnych.

Z uwagi na powyższe w treści artykułu przestawione zostały luki prawne 
w zakresie świadczenia tego rodzaju pracy, bowiem prawo nie nadąża za 
rzeczywistością. Co prawda k.p. reguluje wykonywanie pracy w ramach te-
lepracy (art. 675 k.p.), jednakże home office pozostaje czymś odmiennym od 
tego pierwszego.

Pojęcie pracy zdalnej i jej uregulowania prawne

Na wstępie należy zaznaczyć, że nomenklatura pracy zdalnej nie jest znana 
polskiemu ustawodawstwu (prawu pracy). Jest to zjawisko, które nie posiada 
jednolitej definicji w literaturze przedmiotu. Warto wskazać na jej angielsko-
języczne określenia, m.in. takie jak: teleworking, home office, workform home, 
remote work oraz networking, których nie należy uznawać za określenia tożsame 
(Zalega 2009).

Niemniej jednak przyjmuje się, że praca zdalna jest przejawem pracy ela-
stycznej z uwagi na jej czas, trwałość realizacji, miejsce wykonywania oraz 
formę umowy pomiędzy dwoma stronami umowy o pracę. Elastyczność wyko-
nywania omawianej pracy dotyczy przede wszystkim pozostawienia pracowni-
kowi swobody w zakresie samoorganizacji, zarządzania oraz sposobu i miejsca 
wykonywania powierzonej pracy (Jeran 2016).

Praca zdalna, jak sama nazwa wskazuje, jest wykonywana poza siedzibą 
pracodawcy, np. w domu, w pociągu podczas podróży czy w kawiarni. Zatem 
może być świadczona zarówno w zakładzie pracy, jak i z dowolnego miejsca 
na świecie. Jednakże kluczowym aspektem pozostaje spełnienie przez pra-
cownika prawidłowo powierzonego zadania. Osoba zatrudniona sama ustala 
czas rozpoczęcia i zakończenia pracy. Forma wykonywania pracy dotyczy 
w głównej mierze umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenie czy umowy 
o dzieło, w których nie występują cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, 
gdy pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy oraz w miej-
scu i czasie wyznaczonym przez niego. Jednocześnie nie wyklucza się takiej 
możliwości w przypadku wykonywania pracy na umowę o pracę, ale w tym 
zakresie powstają największe kontrowersje, a zarazem problemy natury praw-
nej. To pracownik i pracodawca wzajemnie ustalają, czy oraz kiedy pracownik 
będzie mógł świadczyć pracę zdalnie, czy będzie to charakter epizodyczny 
i okazjonalny, czy wręcz systematyczny, np. kilka dni w tygodniu.
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W oparciu o powyższe można wyszczególnić cechy indywidualne home 
office:

 – elastyczność;
 – brak wytycznych w zakresie miejsca wykonywania pracy;
 – samodzielność pracownika w zakresie zarządzania czasem pracy i wy-

konywaniem pracy;
 – dostęp do sieci Internet;
 – brak bezpośredniego („twarzą w twarz”) kontaktu z pracodawcą i współ-

pracownikami;
 – brak bezpośredniej kontroli i wpływu pracodawcy na sposób wykony-

wanej pracy;
 – pozostawanie w dyspozycji i kontakcie z pracodawcą, np. telefonicznym 

czy za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych (Sęczkowska 
2019).

W odniesieniu do regulacji prawnych k.p. nie zawiera przepisów, które do-
kładnie regulowałyby zasady wykonywania pracy zdalnej. Aktualne przepisy 
dotyczą telepracy: art. 675 k.p., który stanowi w § 1, że: praca może być wykony-
wana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów oświadczeniu usług drogą elektroniczną 
(telepraca). Natomiast w § 2 cytowanego artykułu wskazuje się, że: telepra-
cownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych 
w §1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej.

Powyższa norma prawna nie określa, na jakich warunkach ma odbywać się 
praca w domu, która jest zupełnym novum w zakresie form zatrudnienia na 
rynku pracy. Przepisy prawa nie są adekwatne do pojawiających się trendów 
świadczenia pracy, a home office nie może stanowić obejścia przepisów regu-
lujących wykonywanie pracy w warunkach wskazanych w art. 675 k.p. Przede 
wszystkim wskazać należy, że pojęcie pracy zdalnej jest pojęciem szerszym od 
pojęcia telepracy. Istotą telepracy jest wykonywanie pracy stale i regularnie poza 
siedzibą pracodawcy, natomiast home office odbywa się incydentalnie, tj. raz 
w domu, a raz w siedzibie pracodawcy. W przypadku telepracy pracownik musi 
bezpośrednio przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyniki 
pracy, natomiast w drugim przypadku pracy pracownik nie musi wykonywać 
pracy na komputerze i przesyłać elektronicznie jej wyników, jest to zależne od 
wzajemnych uzgodnień stron (Wiśniewski 2014).

Potrzebę nowelizacji i unowocześnienia polskich przepisów k.p. dostrzegła 
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, której dalsze prace zostały zaniechane. 
Jednocześnie w dalszej części prawnicy sugerują wdrożenie co najmniej pod-
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stawowych przepisów odnoszących się do sposobu wykonywania tej pracy, 
bowiem jest to zjawisko postępujące, które pociąga za sobą wiele ryzyka (Lu-
dera-Ruszel 2018).

W oparciu o powyższe wskazać należy na stanowisko sekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który stwierdził, że: (…) 
przepisy dotyczące telepracy nie obejmują sytuacji, w których praca jest wyko-
nywana przez pracownika w miejscu jego zamieszkania tylko okazjonalnie (a nie 
regularnie) lub gdy w związku z jej wykonywaniem pracownik nie wykorzystuje 
środków komunikacji elektronicznej. W obecnym stanie prawnym w przypadku 
jedynie okazjonalnego wykonywania przez pracownika pracy w miejscu jego 
zamieszkania nadal znajdują zastosowanie wszystkie przepisy Kodeksu pracy 
dotyczące praw i obowiązków stron stosunku pracy (a nie przepisy szczególne 
dotyczące telepracy) (…) obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne nad 
przepisami, które regulowałyby w szczególny sposób prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy w związku z wykonywaniem przez pracownika pracy okazjonal-
nie w miejscu jego zamieszkania 3.

Niezaprzeczenie mamy do czynienia z luką prawną, która generuje problemy 
w praktyce, np. w kwestii wypadku przy pracy, na co autor wskazuje w dalszej 
części artykułu. Zgodzić należy się z twierdzeniem, iż aktualnie home office 
to tylko zwyczajowa praktyka (Żebrowski 2020). W obecnym stanie prawnym 
do pracy zdalnej świadczonej na podstawie stosunku pracy stosuje się aktualne 
przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych adresowane do wszystkich 
pracowników.

warunki bHP a wypadek przy pracy zdalnej

Zgodnie z art. 15 k.p.: pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ergonomia w miejscu pracy wskazuje, 
jakie powinno być odpowiednie krzesło, biurko, a nadto jaki jest prawidłowy kąt 
nachylenia i intensywność padania światła czy kwestie odnoszące się do tem-
peratury powietrza oraz jego wilgotność – są to tylko przykładowe wyliczenia, 
jakie warunki bhp musi zapewnić pracodawca. W związku z tym pojawia się 
pytanie, w jaki sposób pracodawca ma mieć wpływ i kontrolę nad panującymi 
warunkami bhp w domu pracownika czy w innym miejscu wykonywania przez 
niego pracy?

3 Odpowiedź na interpelację nr 31198 w sprawie pracy w domu sekretarza stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza, War-
szawa, 24-05-2019, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCKH-
JE&view=S [dostęp 03.03.2020].
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Co prawda regulacje w k.p. odnoszące się do wykonywania telepracy wska-
zują, że pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę w domu telepracownika 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy4. Niemniej jednak powyższy obo-
wiązek oraz możliwość kontroli ze strony pracodawcy warunków bhp jest do 
niewykonania. Nie można nakładać na stronę stosunku pracy takich obowiąz-
ków, których realnie nie da się spełnić. Dlatego też w zakresie pracy zdalnej 
zasadnym jest wyłączenie stosowania tego zapisu. Co więcej w tej sytuacji 
obowiązek ten powinien poniekąd ciążyć na pracowniku, a pracodawca do-
określa istniejący stan rzeczy np. przez sporządzenie dodatkowego regulaminu 
pracy lub odebranie odpowiedniego oświadczenia od pracownika. Kwestia ta 
wymaga dokładnego doprecyzowania przez „literę prawa”, bowiem pociąga 
ona ze sobą ryzyko i odpowiedzialność dla pracodawcy5.

Ważną kwestią do poruszenia jest wypadek przy pracy pracownika6, który 
ma związek z panującymi warunkami bhp. Sposób wykonywania pracy w domu 
nie wyklucza wystąpienia wypadku przy pracy. Podkreślić należy, że zakres 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych osób pracujących w domu nie odbiega 
w żaden sposób od ogólnych należnych świadczeń pracownikom (Ludera-Ru-
szel 2018). Jeżeli strony stosunku pracy nie uregulowały w odmienny sposób 
wypadku przy pracy, wówczas zastosowanie znajdą przepisy postępowania 
powypadkowego zgodnie z jego procedurą.

Pokrótce wskazać należy, że w przypadku ulegnięcia wypadkowi przez 
pracownika podczas pracy zdalnej pracodawca obowiązany jest podjąć nie-
zbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzie-
lenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym 
trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki 
zapobiegające podobnym wypadkom7. Jednocześnie obowiązują go procedury 
wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 roku w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy8.

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi, pracodawca po wystąpieniu wy-
padku przy pracy powinien niezwłocznie powołać zespół powypadkowy, który 
ustali przyczyny i okoliczności wypadku. W szczególności zespół ten dokona 

4 Tak stanowi art. 6714k.p.
5 Art. 283§1 k.p.: kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000zł do 30 000zł.

6 Definiuje i reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, (Dz. U. 2002 r. Nr 199, 
poz. 1673).

7 Tak stanowi art. 234 § 1 k.p.
8 (Dz. U.2009.105.870 z dnia 2009.07.02).
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oględzin miejsca zdarzenia, wysłucha pokrzywdzonego pracownika oraz obec-
nych świadków, zbierze inne dostępne dowody. W sytuacji, gdy wymagane 
będą informacje specjalne, zasięgnie opinii biegłych specjalistów, np. lekarzy 
danej specjalności. Jednocześnie z dokonanych czynności zespół powypadkowy 
sporządza protokół powypadkowy9.

Wykonanie powyższych czynności wyjaśniających może być kłopotliwe 
w przypadku wykonywania pracy zdalnej w domu. Należy jednak zauważyć, że 
w przypadku pracy wykonywanej w domu przy dokonywaniu oględzin miejsca 
wypadku czy badaniu warunków wykonywania pracy zespół powypadkowy 
powinien działać w porozumieniu i za zgodą poszkodowanego pracownika oraz 
w sposób nie naruszający prywatności jego i członków rodziny. W obowiązu-
jącym stanie prawnym nie ma bowiem możliwości przeprowadzania inspekcji 
pracy w mieszkaniach prywatnych, a nieuprawnione wtargnięcie na teren pry-
watnej posesji może bowiem zostać zakwalifikowane jako czyn karalny z art. 
193 Kodeksu karnego10.

W tej sytuacji wymagana jest zgoda pokrzywdzonego pracownika na pod-
jęcie stosownych czynności powypadkowych w miejscu jego zamieszkania. 
Również problematyczna staje się kwestia dowodzenia, że wypadek miał zwią-
zek z pracą oraz pozyskanie świadków, którzy to potwierdzą (np. członkowie 
rodziny). W związku z tym komisja powypadkowa okoliczności i przebieg 
wypadku ustala tylko w oparciu o wyjaśnienia pracownika. Trudno wskazać 
tu na inne dowody, np. monitoring, bowiem nie jest rzeczą powszechną po-
siadanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w domu. W związku z czym 
na komisji powypadkowej ciąży obowiązek ustalenia, czy wypadek ten miał 
związek z wykonywaniem pracy oraz czy zdarzenie to miało miejsce na sta-
nowisku pracy, czy np. w pozostałej części domu, czy poza domem (Topolska  
2019).

W zakresie ustalenia wypadku przy pracy pracownik musi mieć świadomość, 
że realizacja przez niego czynności niezwiązanych z obowiązkami pracy i wy-
konywanych poza stanowiskiem pracy, mimo wystąpienia wypadku w miejscu 
wykonywania pracy (np. w domu) nie będzie kwalifikowane jako wypadek przy 
pracy. Zatem jeżeli pracownik w trakcie godzin pracy np. oparzy się podczas 

9 Wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 maja 
2019r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, 
(Dz. U. 2019 r., poz. 1071).

10 Odpowiedź na interpelację nr 31198 w sprawie pracy w domu sekretarza stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza, War-
szawa, 24-05-2019, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BCKH-
JE&view=S [dostęp 03.03.2020r.].
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przygotowania obiadu dla rodziny czy poślizgnie się, pomimo faktu, że nastą-
piło to w miejscu wykonywania pracy, nie będzie rościło podstaw do uznania 
tego zdarzenia za wypadek przy pracy, bowiem czynności te nie są związane 
z wykonywaniem obowiązków służbowych (Wrońska-Zblewska 2019).

W oparciu o powyższe pracodawca może zwolnić się od odpowiedzialność za 
wystąpienie zdarzenia i nie zakwalifikować go jako wypadku przy pracy. Będzie 
to miało miejsce, gdy wypadek przy pracy będzie spowodowany naruszeniem 
przez pracownika zasad bhp oraz wykonywaniem czynności niezwiązanych 
z nałożonymi na niego obowiązkami pracowniczymi (brak związku przyczy-
nowo-skutkowego). Wątpliwe jest zagadnienie ustalenia stanu trzeźwości pra-
cownika w czasie świadczenia pracy w domu. O ile sprawdzenie trzeźwości 
pracowników w siedzibie pracodawcy jest prostsze (badanie alkomatem), o tyle 
trudniejsze jest dokonanie tego w miejscu zamieszkania osoby zatrudnionej 
(brak zgody na wpuszczenie do domu pracodawcy lub np. Policji lub brak 
zgody na wykonanie badania).

narzędzia do pracy zdalnej

W dalszej części należy odnieść się do kwestii dotyczącej zapewnienia 
pracownikowi pracującemu zdalnie odpowiedniego sprzętu elektronicznego 
(np. komputera, tabletu, telefonu) oraz innych niezbędnych przedmiotów do 
wykonywania powierzonej pracy. Tak jak w przypadku powyżej opisanego 
wypadku przy pracy, tak również w tym zakresie brak jest jednoznacznych 
regulacji.

Zasadą jest, że to pracodawca zapewnia pracownikowi niezbędne narzędzia, 
materiały i inne przedmioty do świadczenia pracy (Zarządzanie rozwojem przed-
siębiorstw i regionów. Wybrane aspekty ekologiczne i społeczne, 2008). Jednakże 
pracownik i pracodawca mogą poczynić w tym zakresie odmienne ustalenia, 
np. że to pracownik sam zapewni we własnym zakresie sprzęt, a pracodawca 
zwróci mu koszty z tym związane oraz inne ekwiwalenty, np. za jego zużycie 
(Misztal, Misztal 2014). W związku z tym w zależności od wzajemnych oczeki-
wań stron oraz okoliczności i rodzaju wykonywanej pracy istnieje dualistyczne 
rozwiązanie dostarczenia pracownikowi niezbędnych narzędzi.

Jeżeli pracownik uzgadnia z pracodawcą, że to ten pierwszy zapewni we 
własnym zakresie niezbędny sprzęt do wykonywania pracy w domu, wówczas 
powinni zawrzeć odpowiednie porozumienie. W tej sytuacji strony stosunku 
prawnego muszą uregulować kwestię rozliczeń, partycypacji w kosztach, np. 
zużytego prądu, opłaty za dostęp do sieci internet (Rotkiewicz 2020).
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Praca zdalna w dobie epidemii

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego wywołanej tzw. koro-
nawirusem władze państwa podejmują wszelkie działania dążące do zmini-
malizowania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, m.in. wprowadzając 
nowe uprawnienia dla pracodawców i pracowników. Od 8 marca 2020 roku 
obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych11. Ustawa ta w art. 3 stanowi, że: 
w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi 
wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza 
miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Podkreślić należy, iż aktualnie wyłącznie specustawa w polskim ustawodaw-
stwie używa określenia praca zdalna, jednakże w dalszej części nie stanowi to 
kompleksowej regulacji pracy zdalnej. Prawodawca jedynie umożliwia pra-
codawcy polecenie jednostronnego skierowania pracownika do wykonywania 
pracy poza zakładem jego pracy celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
wirusa. W tej sytuacji nie jest wymagana zgoda pracownika, gdyż cel przeciw-
działania chorobie zakaźnej jest ważniejszy. Niemniej jednak zgodnie z art. 100 
§ 1 k.p. obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń pracodawcy, 
jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, w tym rów-
nież do polecenia pracy zdalnej. Wskazać należy, że przed wejściem w życie 
ww. ustawy pracodawca, wydając takie polecenie do wykonywania pracy poza 
jego siedzibą, robił to wbrew prawu (Jaroszewska-Ignatowska 2020).

Nowe przepisy specustawy pozwalają uniknąć konieczności zmiany istnie-
jącej już umowy o pracę między pracownikiem a pracodawcą. Umożliwiają 
wdrożenie pracy zdalnej również w tych zakładach pracy, w których uprzednio 
nie stosowano takiego rozwiązania. Jedynie wydając polecenie pracy zdalnej, 
pracodawca uzgadnia miejsce wykonywania pracy oraz czas jej wykonywania. 
Warunki oraz organizację pracy zdalnej, w tym prawa i obowiązki stron umowy 
o pracę, pracodawca powinien ustalić w regulaminie pracy albo w poleceniu12 
o powierzeniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej (Baranowska 2020).

W związku z powyższym nie sposób stwierdzić, że jeden artykuł specustawy 
stwarza kompleksową regulację pracy zdalnej. Podkreślić należy, że cytowany 
powyżej art. 3 specustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w ży-

11 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07), dalej: spec-
ustawa.

12 Polecenie pracy zdalnej może przybrać różnoraką formę, tj. ustnej (telefonicznej), 
pisemnej (mailowej, SMS-owej).
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cie ustawy (przepisy obowiązują do 07 września 2020 r.) (Rotkiewicz 2020). 
Zatem czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie 
pracy zdalnej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi nie może 
wykraczać poza ww. okres (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
MRPiPS.2020). W dalszej części wskazać należy, iż specustawa nie odnosi się 
do szczegółowego unormowania formy wykonywania pracy w domu, proble-
matyczne pozostaje kwestie: wypadku przy pracy czy zapewnienia sprzętu elek-
tronicznego do pracy. Nie zwalnia pracodawców od obowiązków zachowania 
zasad bhp pracy oraz przeciwdziałania wypadkom przy pracy.

Według badań „Popyt na pracę” przeprowadzonych przez GUS na koniec 
marca 2020 roku udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją 
epidemiczną w ogólnej liczbie osób pracujących objętych badaniem, wyniósł 
11,0%. Niemal co szósty pracujący w sektorze publicznym wykonywał pracę 
zdalnie, podczas gdy w sektorze prywatnym co 12 pracujący. W związku z tym 
forma wykonywania tej pracy cieszyła się szerszym zainteresowaniem w sek-
torze publicznym niż prywatnym13.

Podsumowanie

Do czasu wprowadzenia specustawy związanej z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, przepisom 
prawa pracy nieznane było określenie pracy zdalnej. Niemniej jednak obecna 
regulacja jest wyłącznie odpowiedzią na panującą szczególną sytuację zagroże-
nia epidemiologicznego. W perspektywie dłuższego czasu prawodawca będzie 
musiał uregulować ten rodzaj pracy, bowiem w praktyce występuje dużo kwestii 
spornych, np. co do warunków bhp czy wypadków przy pracy. Ponadto home 
office przed okresem wystąpienia pandemii uważany był za jeden z trendów 
występujących na rynku pracy. W szczególności ten rodzaj pracy cieszył się 
zainteresowaniem wśród osób młodych, ceniących w pracy elastyczność i brak 
z góry narzuconego trybu pracy. Wszystkiemu temu sprzyjał postęp nowych 
technologii, cyfryzacji, a także powszechna komputeryzacja. Chociaż ofert 
pracy zdalnej pojawiało się coraz więcej, to jednak jej model nie jest adekwatny 
do wszystkich rodzajów prac. Prym w tym zakresie wiodą zawody z kategorii 
STEM, tj. Science, Technology, Enegineering, Mathematics (Matłacz 2020).

13 Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w pierw-
szym kwartale 2020 roku, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktual-
nosci/5820/4/1/1/wplyw_epidemii_covid-19_na_wybrane_elementy_rynku_pracy_w_pol-
sce_w_pierwszym_kwartale_2020.pdf [dostęp 9.07.2020].
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Praca zdalna niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i pra-
codawcy. Pracodawca może współpracować z wieloma wyspecjalizowanymi 
pracownikami z różnych krańców świata. Przede wszystkim model tej pracy 
zmniejsza koszty zarówno po stronie pracodawcy (np. organizacja miejsca 
pracy i sprzętu), jak i pracownika (np. koszty dojazdu do pracy). Wydawać by 
się mogło, że pracownik zyskuje więcej, świadcząc ten rodzaj pracy. Przede 
wszystkim nie traci czasu na dojazdy do pracy i stanie w korkach, co ma również 
pozytywny wpływ na nasze środowisko naturalne.
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abstract

tHe new meaninG oF remote work

The topic of the article focuses on approximation of remote work, which today is becom-
ing the most dominant forms work service. This type of work performed has consequences 
in forms requiring the application of provisions in the Labor Code that would regulate this 
type of work.

With remarks on the above, the author draws attention to the problem to manage the 
situation at work during the performance of work at home and the creation of safe and 
hygienic working conditions (health and safety) by the employer and available solutions.

In the final conclusions, the author of the indicated, progressive development of new 
technologies and the development of the ICT market conducive to the performance of remote 
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work, which, having determined how to use it in the future, may become popular and the 
most effective parental work performed. Access to the home office has become the safest 
and usable job in the current global pandemic.

The article used the method of analysis and criticism of literature and existing legal regu-
lations in connection with general observation of the labor market and selection of forms of 
work performance in the era of pandemics. At the same time, this article is enriched based on 
the author’s own experience in providing remote work during an extra-coordinative situation.

słowa kluczowe: prawo pracy, telepraca, praca zdalna
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ocHrona PolskicH zasobów wodnycH na 
Gruncie PrzePisów ramoweJ dyrektywy 

wodneJ ue

wstęp

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. UE L 327 
z 22.12.2000) (dalej Dyrektywa lub RDW) została uchwalona przez Parlament 
Europejski 23 października 2000 roku. W preambule do Dyrektywy ustanowio-
no, że celem jej jest stworzenie przejrzystych i efektywnych ram legislacyjnych 
europejskiego prawa wodnego przez określenie wspólnych zasad, reguł oraz 
definicji dla działań zmierzających do poprawy środowiska wodnego w UE.

Najważniejszym założeniem RDW jest ochrona zasobów wodnych znajdu-
jących się na terenie Unii poprzez działania zapobiegające pogarszaniu się ich 
stanu, chroniące i polepszające istniejące ekosystemy wodne, zapobiegające 
i zmniejszające skutki susz i powodzi, jak i promujące zrównoważone wyko-
rzystywanie zasobów wody przez człowieka (red. Górski 2018). Zgodnie z art. 
1 RDW osiągnięcie tych celów we wszystkich państwach członkowskich UE 
ma przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę dobrej 
jakości, istotnej redukcji zanieczyszczeń wód podziemnych oraz ochrony wód 
morskich. Podkreślono, że zasoby wodne stanowią dobro wspólne wymagają-
ce szczególnej ochrony przed zanieczyszczeniami i niewłaściwą eksploatacją 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego korzystania z wód.

Dyrektywa w art. 4 zakłada cele środowiskowe, które muszą zostać spełnione 
przez państwa członkowskie, najpóźniej w ciągu 15 lat od wejścia aktu w ży-
cie lub w terminie późniejszym, jeżeli zajdą określone przesłanki. Działania 
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te obejmują ograniczanie zanieczyszczania zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych, niepogarszanie ich jakości oraz przywracanie zanieczyszczo-
nych wód do stanu co najmniej dobrego.

Organem, który zajmuje się zbieraniem i publikowaniem informacji na te-
mat stanu środowiska w Europie, jest Europejska Agencja Środowiska. Prze-
prowadziła ona badania w 2018 roku, które wskazały, że ponad 60% wód 
powierzchniowych w Europie, w tym rzek, jezior i innych dróg wodnych nie 
jest w dobrym stanie ekologicznym (EEA Report No 7/2018). Warto dodać, że 
w związku z tym, że cel uzyskania dobrego stanu wód do 2015 roku nie został 
osiągnięty przez większość państw członkowskich, realizacja tego celu zostanie 
przesunięta w czasie najpóźniej do 2027 roku (Internet 1).

cel i metoda

Celem niniejszej pracy było przedstawienie wybranych zagadnień związa-
nych z ochroną polskich zasobów wodnych na gruncie przepisów Ramowej 
Dyrektywy Wodnej UE oraz wskazanie uchybień w stosowaniu przepisów 
unijnych na szczeblu krajowym. Mimo kilku istniejących już kompleksowych 
opracowań (zob. Rotko 2013; Błaszczak 2005) problematyka ta wciąż budzi 
wiele niejasności i kontrowersji, na co wskazują pojawiające się w ostatnim 
czasie doniesienia medialne (Internet 2-4). W związku z powyższym, autor 
artykułu zdecydował się przeanalizować obecną sytuację na tle obowiązujących 
przepisów prawa krajowego, jak i unijnego z uwzględnieniem uwag Komisji 
Europejskiej (dalej KE) dotyczących wadliwej transpozycji Dyrektywy do 
polskiego porządku prawnego oraz wyników kontroli Najwyższej Izby Kon-
troli (dalej NIK) (Informacja o wynikach kontroli działania Inspekcji Ochrony 
Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach; P/16/047/KSI).

KE wielokrotnie upominała Polskę (patrz: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 
2013 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; Sprawa 
C-648/13), że przepisy RDW nie zostały transponowane w sposób prawidłowy. 
Dotyczyło to przede wszystkim braku w krajowych regulacjach niektórych defi-
nicji legalnych, braku obowiązku zawarcia w planach gospodarowania wodami 
w dorzeczach sprawozdania o planowanych krokach dla wdrożenia zwrotu 
kosztów za usługi wodne czy wymogu stosowania bardziej restrykcyjnych 
kontroli emisji. Powyższe stały się następnie przedmiotem wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) z 30 czerwca 2016 roku: Ko-
misja Europejska v Polska sygnatura: C-648/13 (ZOTSiS 2016/6/I-490), który 
orzekł, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom spoczywających na 
niej, m. in. na mocy art. 24 tejże dyrektywy.
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Kluczowe znaczenie dla oddania rzeczywistego stanu przestrzegania norm 
zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej mają również wyniki kontro-
li przeprowadzonej przez NIK w sprawie programowania monitoringu rzek 
w zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Wojewódzkich Programach 
Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej: WPMŚ) na lata 2013-2015 oraz 
na lata 2016-2020 (P/16/047/KSI – Działania Inspekcji Ochrony Środowiska 
na rzecz poprawy jakości wód w rzekach).

Ze względu na niezwykłą obszerność regulacji autor opracowania ograniczy 
się do wskazania najistotniejszych mechanizmów ochrony krajowych zasobów 
wodnych. W tym celu wykorzystano w pracy metodę dogmatyczno-prawną, 
która umożliwiła analizę przepisów prawnych. Oprócz tego autor prześledzi 
problematykę implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej na przykładach 
innych państw członkowskich UE w oparciu o metodę komparatystyczną me-
chanizmów ochrony krajowych zasobów wodnych funkcjonujących w Polsce 
i w Niemczech.

transpozycja najważniejszych założeń dyrektywy do prawa polskiego

Dyrektywa stanowi akt prawa pochodnego UE, wiążącego każde Państwo 
Członkowskie, do którego jest skierowany, w odniesieniu do rezultatu, jaki 
ma być osiągnięty, pozostawiając jednak organom krajowym swobodę wybo-
ru formy i środków. Jak słusznie zauważył prof. C. Mik (Europejskie prawo 
wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, 2000), realizacja założeń dyrek-
tywy oznacza w praktyce urzeczywistnienie wszystkich jej merytorycznych 
przepisów w kontekście celu, jaki ten akt za sobą niesie. Warto tutaj przytoczyć 
orzecznictwo TSUE, który w wyroku C-648/13 podkreślił, że transpozycja 
dyrektywy nie wymaga formalnego i dosłownego przeniesienia jej przepisów 
do aktów prawa krajowego, lecz może być dla niej wystarczający ogólny 
kontekst prawny.

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy wodnej do polskiego porządku prawne-
go nie ma charakteru indywidualnego dla każdego, wyodrębnionego obszaru 
państwa, lecz stanowi jeden z kluczowych celów strategii gospodarki wodnej 
w Polsce (Błaszczak 2005). Oznacza to, że proces ten nie odbywa się na szczeblu 
samorządowym w ramach programu ochrony środowiska na poziomie regio-
nalnym, lecz poprzez uchwalanie aktów prawa powszechnie obowiązujących.

W obecnym stanie prawnym treść Ramowej Dyrektywy Wodnej została 
transponowana do polskiego porządku prawnego przez ustawę z 20 lipca 2017 
roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020. 310), ustawę z 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019. 1396), ustawę z 7 czerwca 2001 
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roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j. Dz. U. 2019. 1437) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Spośród wymienionych przepisów najważniejsze regulacje w zakresie ochro-
ny wód w Polsce zawiera ustawa – Prawo wodne z 2017 roku (dalej upw) i to 
do niej ustawodawca zdecydował się transponować najistotniejsze założenia 
polityki wodnej UE zawarte w Dyrektywie 2000/60/WE. Wśród nich możemy 
wyróżnić mechanizmy planistyczne gospodarki wodnej oraz cele środowiskowe 
i społeczne (Rotko 2013). W tym miejscu autor skupi się na najważniejszych 
z nich i podda je krótkiej analizie.

Pierwszym wymogiem planistycznym nałożonym przez art. 3 ust. 1 RDW 
było wyznaczenie granic obszarów dorzeczy mieszczących się na terytorium 
kraju. Na chwilę obecną w Polsce zostały wydzielone na mocy ustawy m.in.: 
dorzecza Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Łaby i Niemna, które następnie dzielą 
się na regiony wodne i obszary zlewni. Z dokładną mapą podziału hydrogra-
ficznego Polski można zapoznać się na stronie Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii (Internet 5). Każda z przytoczonych form podziału obszarów 
wodnych ma ponadto definicję ustawową zawartą w art. 16 pkt 15, 31, 46 i 77 
upw, które zostały w większości transponowanie z Dyrektywy. Celem wprowa-
dzenia takiego systemu było stworzenie skutecznego mechanizmu zarządzania 
zasobami wodnymi stosownie do warunków geograficznych panujących na ich 
obszarze (Szuwalski 2019). Umożliwia to właściwym organom administracyj-
nym ustalenie prawidłowego przebiegu granic dla obszarów dorzeczy, obszarów 
wodnych oraz zlewni i stworzenie planów gospodarowania wodami, które będą 
uwzględniać odpowiednie cele środowiskowe, jakie mają być osiągnięte, oraz 
niezbędne działania prowadzące do ich skutecznej realizacji.

W zarządzaniu obszarami wodnymi w kraju istotną rolę odgrywają plany 
gospodarowania wodami. Zgodnie z treścią RDW celem wprowadzenia instru-
mentów planistycznych jest uzyskanie co najmniej dobrego stanu wód poprzez 
określenie i wdrożenie koniecznych działań mających na celu zapobieganie 
ich dalszemu pogarszaniu, ochronę i poprawę stanu ekosystemów wodnych, 
ograniczeniu zrzutów i emisji substancji lub ścieków oraz przeciwdziałaniu 
niekorzystnym zjawiskom, takim jak susze lub powodzie. W art. 13 Dyrektywa 
nakłada na państwa członkowskie wymóg stworzenia planów gospodarowania 
wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy, które powinny być aktualizowane 
co 6 lat. Ich treść powinna zawierać informacje wskazane w załączniku VII do 
Dyrektywy. Warto dodać, że w Polsce od 2017 roku nowym zespołem orga-
nów administracji odpowiedzialnym za przygotowywanie projektów planów 
gospodarowania wodami w obszarze dorzeczy jest Państwowe Gospodarstwo 
Wodne – Wody Polskie.
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Dla potrzeb zarządzania wodami RDW nałożyła na Państwa członkowskie 
również obowiązek wyznaczenia kategorii wód znajdujących się w obszarze 
dorzeczy oraz wód podziemnych. Pojawiły się one w art. 24 upw, który dzieli 
wody na jednolite części wód powierzchniowych, w tym jednolite części wód 
przejściowych lub przybrzeżnych, wód sztucznych lub silnie zmienionych oraz 
na jednolite części wód podziemnych. Wprowadzenie powyższych kategorii ma 
istotne znaczenie dla realizacji celu określonego w art. 4 ust 1 RDW polegają-
cego na osiągnięciu dobrego stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych 
najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie dyrektywy, czyli do 2015 roku. 
Przypomnijmy, że tego celu nie osiągnięto w pełni, gdyż zgodnie z raportem 
Europejskiej Agencji Środowiska z 2018 roku (EEA Report No 7/2018) jedynie 
40% wód powierzchniowych uzyskało co najmniej dobry stan ekologiczny, 
dlatego też termin został stosownie wydłużony do 2027 roku.

Wśród celów środowiskowych wymienionych w art. 4 RDW najważniejszym 
jest zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód powierzchnio-
wych i podziemnych. Służyć ma temu m.in. ocena stanu wód zgodna z kry-
teriami określonymi przez europejskie prawo wodne. Art. 52 upw przewiduje 
dla wód powierzchniowych ocenę w oparciu o ich stan ekologiczny oraz stan 
chemiczny, a dla wód podziemnych na podstawie stanu ilościowego lub stanu 
chemicznego. Ustalenie oceny stanu ekologicznego wód jest uzależnione od 
występowania w nich różnych zespołów organizmów oraz innych substancji 
fizyczno-chemicznych, natomiast ocena stanu chemicznego wód opiera się na 
ustaleniu zawartych w niej substancji, dla których określane są dopuszczalne 
wartości emisji (Rakoczy 2013). Wartości referencyjne oraz dopuszczalne pro-
gi emisji substancji znajdują się w załącznikach do RDW (załącznik V i IX), 
ale nie są to jedyne źródła, które je określają. Aktem prawnym w Polsce, któ-
ry transponował te normy jest rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji 
priorytetowych (Dz.U. 2019 poz. 528).

Innym mechanizmem ochrony jakości wód przewidzianym w art. 8 RDW 
jest sieć monitoringu wód. Zgodnie z art. 349 upw polega on na pozyskaniu 
informacji o stanie wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz o stanie 
wód obszarów chronionych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami 
oraz oceny osiągania celów środowiskowych. Program monitoringu powinien 
zawierać przede wszystkim informacje o stanie chemicznym i ekologicznym, 
a dla wód powierzchniowych dodatkowo o stanie ilościowym. Prowadzenie 
monitoringu wód jest konieczne do podejmowania działań na rzecz poprawy 
stanu oraz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich racjonalnego 
wykorzystywania. (Rakoczy 2013). Słusznym wydaje się też stwierdzenie, że 
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monitoring wód wraz z planami gospodarowania wodami odgrywają kluczową 
rolę w realizowaniu zasady informowania społeczeństwa o stanie środowiska 
z art. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Prawidłowa implementacja RDW do prawa krajowego musi nastąpić 
z uwzględnieniem celów społecznych. Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada 
na państwa członkowskie obowiązek włączenia ogółu społeczeństwa, w tym 
użytkowników wód, do procesu zarządzania zasobami wodnymi. Preambuła 
RDW w pkt. 14 wskazuje, że angażowanie społeczeństwa może w znacznym 
stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów środowiskowych związanych 
z ochroną wód. Warto tutaj nadmienić, że w polskim porządku prawnym, 
kwestia partycypacji społecznej została uregulowana w ustawie z 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. 2020. 283). Zawarto w niej ogólne zasady partycypacji społecznej 
określające m. in. prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wy-
magającym udziału społeczeństwa oraz obowiązki organu administracji przy 
wydawaniu decyzji.

Przykładową formą udziału społeczeństwa we wdrażaniu Dyrektywy są 
przeprowadzane na szczeblu unijnym szerokie konsultacje dotyczące przeglądu 
jej skuteczności tzw. Fitness Check (Internet 6). W Polsce podobnymi dzia-
łaniami mającymi na celu angażowanie społeczeństwa w proces zarządzania 
wodami są konsultacje społeczne do projektów aktualizacji planów gospo-
darowania wodami w obszarze dorzecza. Jest to procedura wieloelementowa 
i zbyt obszerna, aby móc omówić ją w tak krótkiej formie, jaką przewiduje 
niniejsza publikacja, dlatego autor ograniczy się jedynie do wskazania pod-
stawy prawnej. Zgodnie z art. 319 ust. 4 upw minister właściwy do spraw 
gospodarki wodnej podaje do publicznej wiadomości harmonogram i program 
prac związanych ze sporządzaniem planu przed rozpoczęciem okresu, którego 
dotyczą. Następnie strony zainteresowane mają możliwość złożenia uwag do 
wyżej wymienionych dokumentów w terminie 6 miesięcy od dnia podania ich 
do publicznej wiadomości.

kontrole nik

NIK przeprowadziła kontrolę organów administracji publicznej odpowie-
dzialnych za działania w celu oceny jakości wód w rzekach oraz poprawy ich 
stanu chemicznego i ekologicznego („Działania Inspekcji Ochrony Środowiska 
na rzecz poprawy jakości wód w rzekach”, nr kontroli: P/16/047/KSI). Okres 
kontrolowany obejmował lata 2013-2017. Kontrole objęły Ministerstwo Śro-
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dowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz dziewięć wo-
jewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ). NIK w informacjach 
o wynikach kontroli przedstawił szereg zastrzeżeń wobec działań tych organów 
dotyczących prowadzenia programu monitoringu obszarów chronionych oraz 
jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych. Wskutek tego programy te nie spełniały wymogów zawartych 
w przepisach krajowych oraz Dyrektywie 2000/60/WE.

W raporcie kontroli wskazano, że opracowane przez wojewódzkich inspek-
torów projekty wojewódzkich programów monitoringu środowiska na lata 
2013–2015 oraz na lata 2016–2020 zostały zatwierdzone przez Głównego In-
spektora, pomimo nieobjęcia nimi odpowiednio 746 (41,8%) i 1.672 (45,2%) 
jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych. W wymienionych placówkach często stosowaną praktyką 
było ograniczanie zakresu zadań monitoringu wód planowanych w wojewódz-
kich programach monitoringu środowiska, w wyniku której dostosowywano 
możliwości wykonywania tych zadań do wysokości środków finansowych 
otrzymywanych na ich realizację zamiast do rzeczywistych potrzeb.

Kontrola wykazała, że ponad tysiąc rzek i innych zbiorników wodnych bę-
dących siedliskami, których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie nie miało opracowanego programu monitoringu, 
a osiem na dziewięć kontrolowanych WIOŚ nie zaplanowało w sposób prawi-
dłowy zadań w zakresie monitoringu obszarów, które są chronione ze względu na 
obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi 
ze źródeł komunalnych. Ponadto w Wojewódzkich Programach Monitoringu Śro-
dowiska na lata 2016–2020 oraz projekcie na 2021 r. spośród 2 013 jednolitych 
części wód powierzchniowych, które obejmowały również obszary chronione 
zaplanowano ten rodzaj monitoringu na 870 (43,2%).

Wątpliwości NIK dotyczyły również wewnętrznego działania placówek 
WIOŚ. Kontrole wykazały, że w wielu z nich nie przestrzegano zasad wy-
znaczania punktów pomiarowo-kontrolnych na potrzeby monitoringu opera-
cyjnego. Ponadto badania wskaźników jakości wód powierzchniowych były 
prowadzone niezgodnie z przepisami, a w trzech kontrolowanych palcówkach 
częstotliwość badań wybranych wskaźników jakości wód była mniejsza niż wy-
magana. W żadnym z kontrolowanych WIOŚ nie została w pełni wdrożona baza 
danych, która umożliwiała kompleksowe zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, 
udostępnianie i przekazywanie GIOŚ danych dotyczących monitoringu wód 
powierzchniowych. Na możliwe przyczyny takiego stanu faktycznego mogły 
wpływać przede wszystkim braki kadrowe oraz techniczne w ww. placówkach 
oraz utrudniona procedura uzyskiwania funduszy na ich działalność.



184 Michał Wołotowski

Podsumowaniem tej kontroli są dość pesymistyczne dane dotyczące jako-
ści wód powierzchniowych, przeprowadzonych przez kontrolowane organy. 
W przytoczonym raporcie NIK stwierdzono, że na 1 229 kontrolowanych, 
w 1083 (88,1 %) z nich oceniono jako zły.

Program monitoringu wód w Polsce wymaga wciąż większej uwagi o czym 
wielokrotnie przypominał TSUE oraz KE. W wyroku o sygnaturze C-648/13 
TSUE wskazał, że transpozycja art. 8 ust. 1 RDW dotyczące programów mo-
nitorowania stanu wód na obszarach chronionych do prawa krajowego musi 
uwzględniać specyfikacje zawarte w przepisach prawa Unii. Ponadto sam fakt 
posiadania danych dotyczących siedlisk i gatunków czy nawet stanu wód nie 
gwarantuje, że programy monitorowania sporządzone zgodnie z przepisami 
transponującymi RDW będą uzupełnione specyfikacjami zawartymi w pra-
wie Unii. KE podkreślała z kolei, że programy monitorowania przewidziane 
na podstawie art. 8 Dyrektywy mają umożliwić zebranie danych po to, by 
osiągnąć dobry stan wód na obszarach chronionych, biorąc pod uwagę wy-
mogi wynikające z prawodawstwa, na podstawie którego obszary te zostały 
wyznaczone.

implementacja rdw w innych krajach

Dla rozważań dotyczących regulacji krajowych, powołanych w celu ochrony 
zasobów wodnych warto zwrócić uwagę na rozwiązania prawne wprowadzone 
przez inne Państwa Członkowskie UE. Jerzy Rotko w swojej publikacji „Ra-
mowa Dyrektywa Wodna – analiza prawna” dokonał analizy porównawczej 
wybranych regulacji w RFN, wskazując na istniejące różnice i podobieństwa 
między prawodawstwem polskim i niemieckim.

Podstawą prawa wodnego w Niemczech jest Federalna ustawa o gospodar-
ce wodnej (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts) z dnia 31 lipca 2009 r., 
której istotną cechą jest dosłowne transponowanie niektórych przepisów RDW 
dotyczących m. in. celów środowiskowych dla wód powierzchniowych, kla-
syfikowania wód sztucznych lub silnie zmienionych, terminów na osiągnięcie 
celów oraz dopuszczalnych odstępstw od realizacji celów środowiskowych.

Niemiecka ustawa przewiduje również w par. 82, że dla każdego obszaru do-
rzecza należy opracować program środków, aby osiągnąć cele gospodarowania 
wodami w dorzeczu. W zakresie stosowanych środków przepis ten bezpośrednio 
odwołuje się do art. 11. ust. 3 i 4 Dyrektywy. Ze względu na federalną struktu-
rę państwa, obowiązek opracowania takich programów spoczywa na rządach 
krajowych, które najpierw ustanawiają je dla wycinków obszarów dorzeczy, 
a następnie są uwzględniane w planach i programach dla całych dorzeczy.
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Zgodnie z par. 83 niemieckiej ustawy plany gospodarowania wodami w ob-
szarze dorzeczy są tworzone zgodnie z zapisami art. 13. RDW oraz załącznika 
VII do dyrektywy. J. Rotko wskazuje, że ich celem jest szczegółowe dokumen-
towanie i upublicznianie informacji o gospodarowaniu wodami w obszarze 
dorzeczy.

J. Rotko słusznie zauważył, że cechą systemu ochrony wód w Niemczech 
jest istnienie dużej liczby programów wodno-środowiskowych oraz planów 
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza, które stanowią bezpośrednią 
transpozycję przepisów RDW do prawodawstwa niemieckiego. Możemy więc 
stwierdzić, że niemiecki ustawodawca zdecydował się na ostrożne podejście 
w kwestii całościowej transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej, stawiając na 
jej dosłowne odzwierciedlenie w ustawie krajowej.

Polski ustawodawca zdecydowanie odbiegł od takiego zabiegu legislacyj-
nego, wprowadzając zdecydowanie większą ilość rozwiązań własnych, które 
pośrednio odwołują się do zapisów dyrektywy, uwzględniając jej wymogi plani-
styczne oraz celowościowe dla ochrony zasobów wodnych. Warto przypomnieć, 
że we wspomnianym już wcześniej wyroku TSUE C-648/13 Trybunał orzekł, 
że dla prawidłowej implementacji dyrektywy może być dla niej wystarczający 
ogólny kontekst prawny wynikający z ustaw krajowych.

Podsumowanie

Prawidłowe zarządzanie krajowymi zasobami wodnymi ma niezwykle istotne 
znaczenie zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i społecznego oraz 
jest ważnym elementem w zakresie polityki ekologicznej państwa. Skuteczna 
gospodarka wodna nie może jednak istnieć bez właściwych przepisów prawa 
krajowego. Kluczową rolę w kształtowaniu polskiego prawa wodnego odegrała 
Ramowa Dyrektywa Wodna, która wprowadziła do polskiego porządku praw-
nego wiele nowych mechanizmów i rozwiązań w tej dziedzinie. W celu dalszej 
poprawy jakości wód w Polsce i tym samym osiągnięcia celów środowisko-
wych określonych w Dyrektywie niezbędne będą dalsze działania polegające 
na planowaniu zadań monitoringu rzek w programach Państwowego Monito-
ringu Środowiska w sposób, który będzie gwarantował spełnienie wszystkich 
wymogów wynikających z przepisów krajowych oraz Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. Wnioski Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawiają złudzeń, że bez 
właściwego programu monitoringu wód w Polsce realizacja założeń Dyrektywy 
w najbliższych latach będzie znacznie utrudniona.
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abstrakt

Protection oF PolisH water resources under tHe 
ProVision oF tHe water Framework directiVe

This article aims to present the protection of polish water resources under the provi-
sion of the Water Framework Directive. The paper contains general knowledge about the 
European Water Policy and its role in achieving good surface water status. Furthermore, 
the author explains the most important transposition measures of the Directive and conduct 
short analysis for each of them. In addition, the paper shows existing gaps in domestic legal 
order that compromise the achievement of the objectives of the Directive. In conclusion, 
the author shows that further actions should be needed to establish state program for the 
monitoring of surface water status that will guarantee compliance with all requirements 
arising from national regulations and the Water Framework Directive.
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świat dostęPny – ProJektowanie dla osób 
z niePełnosPrawnością wzroku

1. wstęp

Projektowanie prospołeczne jest jednym z fundamentów zmian w społe-
czeństwie, dbania o bezpieczeństwo i komfort ludzi, a także ochrony środowi-
ska naturalnego. Poprzez wnikliwe badania, uważny i odpowiedzialny dobór 
materiałów oraz, przede wszystkim, empatię wobec ludzi, projektanci mogą 
polepszyć jakość życia społeczeństwa.

Jako koło naukowe nastawione na projektowanie prospołeczne, przez cztery 
lata naszej działalności zaangażowaliśmy się w kilka projektów związanych 
z adaptacją dzieł kultury dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Stworzyli-
śmy tyflografiki (czyli dotykowe adaptacje grafik). Efekty naszej pracy to nie 
tylko aktywizacja wybranej grupy społecznej, ale też powstawanie kolejnych, 
indywidualnych projektów studenckich – semestralnych i dyplomowych. Zmie-
rzamy do utworzenia środowiska coraz bardziej przyjaznego grupom wcześniej 
pomijanym w dyskusji o przestrzeni publicznej.

Uważamy, że zadaniem młodych projektantów jest poprawa życia ludzkiego 
na równi z dbaniem o zrównoważony rozwój, a podstawą takich zmian jest 
dobra edukacja w dziedzinie sztuk plastycznych, skupiona równomiernie na 
produkcie, architekturze oraz grafice użytkowej.

2. cel

Naszym celem jest omówienie powodów oraz skutków działań mających na 
celu aktywizację osób z niepełnosprawnością wzroku na przykładzie zaprojek-
towania i wykonania adaptacji makiety wnętrza Teatru im. Juliusza Słowackiego 
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w Krakowie oraz tyflografik przedstawiających kurtyny teatru. Zależy nam na 
szerzeniu wiedzy na temat znaczenia projektowania prospołecznego, a także 
określeniu najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu dla osób z nie-
pełnosprawnością wzroku.

3. materiały i metody

3.1. definicje i statystyki dotyczące niepełnosprawności wzroku

Proces badawczy w przypadku projektowania prospołecznego składa się 
z wielu elementów, z których najistotniejszym jest rozmowa z osobami, do 
których projekt jest skierowany. Zacznijmy od definicji. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia:

 – Niewidomy to osoba niewidząca od urodzenia lub która utraciła wzrok 
do około piątego roku życia, niepamiętająca wrażeń wzrokowych.

 – Ociemniały to osoba, która widziała i utraciła wzrok nagle lub stopniowo 
w późniejszym etapie życia, pamiętająca wrażenia wzrokowe.

 – Niedowidzący to osoba mogąca mieć różne ograniczenia wzroku. Taka 
osoba może odróżniać światło od ciemności, zarysy przedmiotów z bli-
skiej odległości, mieć ograniczone pole widzenia lub inne utrudnienia. 
Przy mniejszym stopniu niepełnosprawności może być w stanie czytać 
powiększony tekst z wysokim kontrastem tła.

Należy również pamiętać o tym, że część osób z niepełnosprawnością wzroku 
boryka się również z niepełnosprawnością intelektualną bądź inną niepełno-
sprawnością fizyczną.

Dane Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego podają, że w 2004 roku 
w Polsce było 1 820 300 osób niewidomych lub słabowidzących. Według da-
nych Polskiego Związku Niewidomych, przyjmujących szczegółowe kryteria, 
w 2010 roku było to 63 514 osób.

Cytując Zbiorczy raport z diagnozy świadczonych usług z zakresu rehabi-
litacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce pod redakcją Beaty 
Marii Kaczmarek, korzystający z danych PZN, w 2010 w Polsce wśród osób 
niewidomych było:

 – 4 477 osób chorych na cukrzycę,
 – 2 224 osób z niepełnosprawnością ruchową,
 – 1 113 osób głuchoniewidomych,
 – 716 osób z upośledzeniem umysłowym,
 – 4275 osób z inną niepełnosprawnością.

Jedną z motywacji do podjęcia pracy nad aktywizacją wybranej grupy spo-
łecznej był stosunkowo niski wskaźnik ich aktywności zawodowej, spowodo-
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wany zarówno niedostosowaniem warunków szkolnictwa lub pracy do potrzeb 
osób niewidomych, jak i ich własną niechęcią do podejmowania działalności 
lub rozwoju umiejętności. Badania z 2009 roku podają, że aż 35% dorosłych 
osób z niepełnosprawnością wzroku nigdy nie pracowało. 60% tych osób nie 
chciało zmieniać swojej sytuacji.

Powody takiej niechęci to:
 – niskie wykształcenie i kompetencje,
 – niska motywacja do zmiany swojej sytuacji, brak ambicji i wytrwałości,
 – brak świadomości na temat możliwości na rynku pracy.

Z kolei powody, dla których część osób obiera takie stanowisko to:
 – niska dostępność edukacji oraz brak różnorodności ścieżek zawodowych,
 – szkolnictwo nieprzygotowujące młodych osób ani do wejścia na rynek 

pracy, ani do samodzielności w dorosłym życiu,
 – zjawisko wyuczonej bezradności,
 – brak wiedzy o dostępnych szkoleniach i kursach.

3.2. Projekty adaptacji dzieł kultury skierowane do osób 
z niepełnosprawnością wzroku

Wszystkie te dane obrazują, jak szerokim problemem jest bezrobocie wśród 
tej grupy. Jest to również zjawisko zaobserwowane przez same osoby z niepeł-
nosprawnością wzroku, pedagogów oraz pracowników fundacji skierowanych 
do osób niewidomych. 

W Kole Naukowym “Prototyp” zrealizowaliśmy wiele projektów skierowanych 
do osób niewidomych i niedowidzących. Można do nich zaliczyć współpracę 
z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Fundacją Szansa dla 
Niewidomych, Biurem Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
nauczycielami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie oraz dwukrotnie zdobyty grant 
w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego pt. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.

Momentem podsumowującym większość tych projektów była ubiegłoroczna 
wystawa Dotknij Dizajnu w Galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogiczne-
go, która odbyła się w dniach 31.01–22.02.2020, obejmująca projekty wykonane 
dla Muzeum MOCAK oraz Collegium Maius. W doświadczaniu tej wystawy 
brało udział kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz intelek-
tualnymi. Wszystkie te wydarzenia dały nam możliwość przeprowadzenia dys-
kusji, zdobycia uwag i możliwości testowania modeli próbnych przez osoby, do 
których skierowane były nasze przedsięwzięcia, stając się tym samym podstawą 
do efektywnego wykonania projektu dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
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3.3. współpraca z Muzeum sztuki współczesnej w Krakowie MocaK

Warto wspomnieć o projekcie zrealizowanym przez Koło Naukowe PROTO-
TYP dla Muzeum MOCAK. Za prezentację tego projektu na Gali Środowiska 
Akademickiego  w Warszawie Koło Naukowe zdobyło wyróżnienie w głównej 
kategorii konkursu StRuNa – „Projekt roku 2018”. Współpraca ta polegała na 
przygotowaniu adaptacji dzieł sztuki znajdujących się w zbiorach muzeum. 
Przy niektórych z nich zrealizowano warsztaty zarówno dla osób z niepełno-
sprawnością wzroku jak i pełnosprawnych, oraz w miarę możliwości dla auto-
rów oryginalnych prac. Istotną cechą tego projektu była różnorodność metod 
i środków jakie podjęto, by wykonać adaptacje – oryginały, jakie wybrano, były 
zarówno w formie malarstwa, rzeźby, instalacji czy filmu. Przykład zestawienia 
pracy i jej pierwowzoru prezentują fotografia 1. i 2.

Fot. 1. Obraz Góry Jana Tarasina, 1993.
Źródło: https://mocak.pl/artist/4595/gory

Fot. 2. Tyflografika obrazu Góry autorstwa 
W. Dziepak, I. Pawluśkiewicz i N. Szeptak.
Źródło: Opracowanie własne, autorka – Wero-

nika Dziepak
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Adaptacja w formie układanki upraszcza abstrakcyjną formę i sugeruje per-
spektywę poprzez zróżnicowanie wysokości. Ta i pozostałe prace są cały czas 
wykorzystywane przez muzeum podczas dni otwartychi warsztatów. Zarówno 
na warsztatach, jak i w trakcie wystawy spotkały się z pozytywnym przyjęciem 
osób z niepełnosprawnością wzroku, a także osób im towarzyszących oraz 
artystów.

3.4. współpraca z teatrem im. Juliusza słowackiego

W marcu 2019 r. w imieniu koła naukowego, Adrianna Arabska podjęła 
współpracę z teatrem i utworzyła grupę projektową w składzie: Adrianna Arab-
ska, Kaja Jałoza, Zuzanna Krzemień, Izabela Pawluśkiewicz i Zuzanna Wdo-
wik. Etap zbierania materiałów do projektu rozpoczął się w marcu 2019 r. Po 
wstępnym ustaleniu z koordynatorką dostępności Teatru, Dominiką Feiglewicz, 
zakresu adaptacji – sceny, widowni, loży, kurtyn – skontaktowałyśmy się i spo-
tkałyśmy z prezesem małopolskiego okręgu PZN Tomaszem Koźmińskim. 
Konsultacje przebiegały z udziałem przedstawicielki krakowskiego oddziału 
Fundacji Szansa Dla Niewidomych – Paulą Cupryan – i współpracownikami 
fundacji. W kwietniu złożyłyśmy wniosek o grant w ramach otwartego konkursu 
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pt. „Naukowe 
Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”, który został przyznany Fundacji Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego z przeznaczeniem na wykonanie tego 
projektu przez Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa. Między czerwcem 
a wrześniem 2019 określiłyśmy gabaryt modelu i wykonałyśmy pierwsze próbne 
makiety. W październiku dokładniejsze modele próbne zostały przetestowane 
przez osobę niewidomą w Fundacji Szansa Dla Niewidomych. Między listo-
padem a styczniem makieta oraz tyflografiki kurtyn zostały wykonane już 
w materiałach docelowych i ponownie przetestowane. W styczniu i lutym trwały 
prace nad wykonaniem i dodaniem do gotowej makiety tabliczek z podpisami 
w czarnodruku i alfabecie brajla. Proces powstawania został udokumentowany 
w formie filmu z dostępną audiodeskrypcją i można go obejrzeć na stronie www.
teatrwkrakowie.pl wraz ze zdjęciami z premierowego pokazu w Teatrze. Makie-
ta, natomiast tyflografiki są eksponowane na czas spektakli we foyer Gmachu 
Głównego Teatru. Będą one wykorzystywane również podczas warsztatów dla 
osób z niepełnosprawnością wzroku, które poprowadzi Izabela Pawluśkiewicz. 
Warsztaty mają za zadanie przekazać osobom niedowidzącym i niewidomym, 
w jaki sposób działa teatr.
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4. wyniki badań

4.1. techniczne aspekty projektowania dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku

Makieta, wykonana dla Teatru, składa się z podstawy o wymiarach 100 na 
50 cm, w którą wkładane są kolejne jej części: scena, orkiestron, widownia, 
loża, kurtyna. Wszystkie elementy są opisane w czarnodruku i alfabecie brajla. 
Każdy z tych elementów został dokładnie przeskalowany na podstawie udo-
stępnionych nam przez Teatr rzutów i przekrojów budynku oraz uproszczony 
i zgeometryzowany, co zapewnia całości czytelność. Makieta została wykonana 
z MDF – płyty pilśniowej o średniej gęstości włókien drzewnych. Materiał 
został wybrany ze względu na łatwość obróbki, duże podobieństwo do drewna 
w dotyku oraz parametry pozwalające na stworzenie makiety, która będzie wielo-
krotnie dotykana i narażana na fizyczne uszkodzenia. Materiał został dodatkowo 
pomalowany na biały, czarny lub szary kolor i polakierowany. Najdrobniejsze 
detale to zaznaczenie linii krzeseł. Postanowiłyśmy dodać do nich aksamit, aby 
wywołać skojarzenie z krzesłami umieszczonymi na widowni. Kurtyna również 
została dodatkowo pokryta warstwą bawełnianej tkaniny.

Dodatkowo do makiety powstały dwie tyflografiki przedstawiające kurtyny 
według projektów H. Siemiradzkiego oraz S. Wyspiańskiego. Obie oryginalne 
kurtyny są aktualnie w użyciu. Tyflografiki są wykonane z pleksi w kolorze 
czarnym i białym. Materiał ten został wybrany ze względu na możliwość pre-
cyzyjnego cięcia laserem, a co za tym idzie, dobrego odwzorowania kształtów 
i elementów. Użycie kontrastujących kolorów zapewnia łatwość odczytu dla 

Fot. 3. Makieta teatru
Źródło: Opracowanie własne
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osób niedowidzących. Kurtyny składają się z podstaw i mniejszych elementów, 
które są dodawane stopniowo, w trakcie zapoznawania się z nimi, co pozwala 
na spokojne zaznajomienie się z treścią. Brak przeładowania powoduje łatwiej-
sze zapamiętanie tego, co się na nich znajduje, i jest czytelniejsze w odbiorze, 
szczególnie dla dzieci. W przypadku kurtyny Siemiradzkiego zamiast postaci 
występują graficzne ich przedstawienia.

Od strony technicznej najbardziej problematyczne okazało się wykonanie 
tabliczek z napisami brajla. Alfabet ten dostępny jest w formie fontu i po odpo-
wiednim przerobieniu tekstu nadaje się do przeniesienia na wypukłe medium. 
Wykorzystałyśmy metodę druku UV: punkty zostały nadrukowane warstwowo, 
kilkanaście razy na materiale HIPS, dzięki czemu uzyskały wymaganą wyso-
kość 0,5 mm.

Zalety tej metody to:
 – czytelność – którą potwierdziły testy wykonane przez trójkę niewido-

mych tyflospecjalistów z Fundacji Szansa Dla Niewidomych,
 – wysoka estetyczność – kolor punktów i materiał podstawy można do-

wolnie dopasować do reszty pracy,
 – dostępność – jest to dużo tańsza i szybsza metoda niż wykonywanie 

tabliczek z metalu lub plastiku.

Fot. 4. Detal z tyflografiki ukazującej kurtynę według projektu S. Wyspiańskiego
Źródło: Opracowanie własne
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Fot. 5. Tyflografika kurtyny według projektu H. Siemiradzkiego
Źródło: Opracowanie własne

Fot. 6. Tabliczki z podpisami w alfabecie brajla.
Źródło: Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, autor – Grzegorz Mart
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4.2. społeczne aspekty projektowania dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku.

Według badań Pentor Research International na niepełnosprawność składa 
się relacja między zdrowiem człowieka a społeczeństwem i środowiskiem, 
w jakim się znajduje. Polskie społeczeństwo należy do starzejących się, dlatego 
powinniśmy dążyć do przystosowania otoczenia publicznego i prywatnego do 
potrzeb osób starszych.  Jedne z przeszkód, jakie występują u osób w wieku 
65+, to narastające problemy ze wzrokiem i motoryką. Projektowanie dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku bierze pod uwagę obie te kwestie, zarówno 
dostosowując wszelkie napisy i instrukcje graficzne, by były bardziej czytelne, 
jak i tworząc architekturę przyjazną dla potrzeb osób poruszających się z laską 
lub na wózku (brak ostrych krawędzi i dziur, wyraźne oznaczenia stopni na 
schodach, a także windy montowane w publicznych budynkach i blokach). 
Dostępność przestrzeni publicznej i usuwanie architektonicznych barier wspiera 
samodzielność, szczególnie istotną w przypadku osób niewidomych i słabo-
widzących, ośmiela i pomaga w dostrzeżeniu możliwości rozwoju osobistego 
i zawodowego, a w następstwie do polepszenia pozycji społecznej. Niebagatelne 
znaczenie mają również wszystkie formy aktywizacji i adaptacje edukacyjne. 
Obcowanie z dziełami kultury działa terapeutycznie, pomaga poszerzać za-
interesowania i rozwija, a adaptacje, ze względu na szereg użytych środków 
i wpływanie na większą liczbę zmysłów, są również dla osób widzących ciekaw-
szą formą zapoznawania się ze sztuką niż standardowe oglądanie, szczególnie 
według dzieci i młodzieży. Pomaga to w zapamiętaniu i poszerza możliwe pola 
interpretacji. Warsztaty ponadto mają charakter integracyjny – z korzyściami dla 
obu grup. Osoby z niepełnosprawnościami nie czują się wykluczone, zawierają 
nowe znajomości, a osoby pełnosprawne poznają perspektywę osób z niepeł-
nosprawnościami, rozwijają swoją wiedzę i empatię, i mogą dowiedzieć się, 
jak poprawnie asystować osobie niewidomej w potrzebie.

Projektowanie prospołeczne ma również wpływ na decyzje dotyczące wy-
bieranych materiałów i na projektowanie odpowiedzialne wobec środowiska 
naturalnego. Projektujemy przedmioty mogące być używane przez wiele lat, 
a także planujemy cały cykl życia produktu, od wytworzenia, przez użycie, aż 
po jego recykling. Zmieniając nawyki w projektowaniu, pomagamy wdrażać 
i szukać nowych rozwiązań wspierających zarówno środowisko naturalne, jak 
i całe społeczeństwo, zarówno w skali mikro, jak i makro.
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5. dyskusja

Osoby z niedostatecznym doświadczeniem lub bez prawidłowej edukacji 
w temacie projektowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku mogą nie 
rozumieć potrzeb właściwego dostosowania adaptacji do potrzeb tego środowi-
ska, co może skutkować przeszkodą w odbiorze lub wręcz wprowadzać w błąd. 
Najważniejszą rzeczą, z jakiej należy sobie zdawać sprawę, jest brak nabytego 
odczucia perspektywy przez osoby niewidome od urodzenia. Dla młodszych, 
niewidomych osób nienaturalnym zdaje się fakt, że na obrazie jeden przedmiot 
może zasłaniać drugi, że twarz narysowana jest z profilu. Także pojęcia takie 
jak „pod”, „nad”, „przed” każdy musi dopiero przyswoić w procesie edukacji 
i są osoby lepiej i gorzej radzące sobie z odczytywaniem tyflografik.

Przed wybranymi zabytkami architektury, przykładowo Kościołem Mariac-
kim czy Wawelem w Krakowie, można spotkać metalowe odlewy z założenia 
skierowane do osób z niepełnosprawnościami wzroku. Często takie projekty są 
jedynym środkiem adaptacji przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami, służą jako mapa i są chętnie oglądane przez osoby widzące. 
Jednak takie przedstawienie przestrzeni spotyka się z krytyką społeczności osób 
niewidomych ze względu na zbyt dużą ilość detali, wprowadzającą nieczytelność 
w odbiorze. Odlewy te, niczym nie zabezpieczone, są zanieczyszczone przez 
ptasie odchody oraz wodę deszczową. Można stwierdzić, że osoby, które je 
przygotowywały, bazowały bardziej na wyobrażeniach o potrzebach osób nie-
widomych niż na researchu i testowaniu przez odbiorców docelowych. Często 
popełnianym błędem, przytoczonym również w rozmowie przez tyflospecjalist-
kę Natalię Kaczor, jest całkowity brak weryfikacji poprawności alfabetu brajla. 
Jest to błąd banalny i łatwy do uniknięcia, ponieważ szereg fundacji, takich jak 
Szansa Dla Niewidomych, chętnie współpracuje w zakresie testowania i we-
ryfikowania poprawności alfabetu. Naganną postawą jest też przekonanie, że 
jeśli coś jest skierowane do osób niewidomych, to może być wykonane niesta-
rannie. Brak dbałości o szeroko rozumianą estetykę – materiały niskiej jakości, 
pozostawione ślady kleju, ostre krawędzie, niekontrastowa i niedopasowana 
kolorystyka, zignorowanie detali, „prowizoryczny” wygląd – to wszystko jest 
oznaką braku szacunku dla osób z niepełnosprawnością wzroku, a także ich 
widzących bliskich, pomijając nawet podstawowe problemy braku czytelności.

6. Podsumowanie

Projekt oraz ten artykuł mają za zadanie podkreślić, jak ważna jest aktywi-
zacja osób z niepełnosprawnościami, która w konsekwencji jest działaniem 
terapeutycznym. Zmieniając nawyki w projektowaniu, pomagamy wdrażać 
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i szukać nowych rozwiązań wspierających zarówno środowisko naturalne, jak 
i całe społeczeństwo, zarówno w skali mikro, jak i makro. Chciałybyśmy, aby 
nasz projekt mógł przyczynić się do polepszenia zrozumienia potrzeb osób 
niewidomych i niedowidzących, a w przyszłości skutkował coraz lepszym 
zrozumieniem i przystosowaniem ośrodków kultury do potrzeb tych osób.
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abstract

world oF equalities: desiGninG For PeoPle witH Visual 
imPairment

The main purpose of the paper is to discuss adapting art to the needs of people with visual 
impairment, with the 3D model of the interiors of the Juliusz Słowacki Theatre in Kraków 
and the accompanying tactile graphics serving as a case study. The theatrical interiors 
modelled include the base, the stage, the orchestra pit, the auditorium, the opera box, and 
the curtain. The project was realised in a cooperation with the Juliusz Słowacki Theatre in 
Kraków and consulted with the “Szansa dla Niewidomych” (Opportunities for the blind) 
and Tomasz Koźmiński, the chairman of the Małopolska voivodship branch of the Polish 
Association of the Blind. The model has been made of MDF because of this material’s 
similarity to wood. The tactile graphics demonstrate the curtains by H. Siemiradzki and 
S. Wyspiański, and have been made of black and white polymethyl methacrylate, which 
helps the people with partial visual impairment recognise the shapes. All elements include 
descriptions in Braille alphabet and black print.
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wybór sPecJalności a asPiracJe 
dotyczące dalszeJ kariery studentów 

PedaGoGiki uwm w olsztynie

wstęp

Wybór specjalizacji jest jednym z kluczowych momentów w życiu studenta. 
Wpływają na niego wartości, aspiracje, jak również pragnienia oraz możliwości 
ich realizowania. Młoda osoba, która dokonuje takiego wyboru, zdaje sobie 
sprawę z trudnego startu w dorosłe życie. Pomimo tego, że cały czas utrzymu-
je się wysoki stosunek wykształcenia do dochodów i wypracowanej pozycji 
społecznej (Domański 2007) spada wartość posiadania samego dyplomu. Pra-
codawcy oczekują od przyszłych pracowników nie tylko wiedzy, ale również 
umiejętności oraz doświadczenia.

Przegląd literatury

Aspiracje są uhierarchizowanym zespołem świadomych dążeń każdego czło-
wieka, na które składa się samoocena, samookreślenie jednostki w sytuacji 
społecznej, jak również samopoznanie (Szymański 2019). Wiedza dotycząca 
tego zagadnienia pozwoli dostosować cele wychowawcze, jak i kształcenia 
do realnych marzeń i pragnień młodych ludzi (Janowski 1977). Także sami 
studenci, dzięki analizie i dogłębnej refleksji na temat swoich pragnień, będą 
mogli jasno je sprecyzować. Wiedza zdobyta przez wykładowców pozwoli na 
ewentualną korektę lub ukierunkowanie aspiracji już istniejących, tych życio-
wych jak i osobistych (Skorny 1980). Aspiracje dostosowują się do aktualnych 
potrzeb i wynikających z tego powodu problemów, jak również aktualnej hie-
rarchii wartości oraz zdobytych doświadczeń (Szczepański 1965).
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Sam wykładowca nierzadko jest osobą, dzięki której student ma możliwość 
w sposób merytoryczny uporządkować swoje plany i dążenia, znaleźć punkt 
orientacyjny w świecie. Pomaga studentom odkrywać kolejne ścieżki kariery 
w zawodzie oraz naucza, jak się w nich nie zagubić i jak nie zostać przez nie-
pochłoniętym (Dąbkowska 2015).

Ważną rolę w kształtowaniu aspiracji pełnią rodzice, wśród których młodzi 
ludzie mieli możliwość dorastać i się rozwijać. Rodzice dokonują wyboru 
ścieżki edukacyjnej dziecka na poszczególnych etapach rozwoju w zależności 
od wyników i osiągnięć w szkole (Chudnicki 2019). Według badań, ambitne 
plany studentów w większość przypadków wiążą się z wysokimi ambicjami 
i zaangażowaniem rodziców, którzy pochodzą z miast i legitymują się wy-
kształceniem wyższym (Kozłowski, Matczak 2018). Analizy jednoznacznie 
wykazały, iż plany młodzieży dotyczące kształcenia wyższego pokrywają się 
z oczekiwaniami ich rodziców (Dąbkowska 2015).

Znacząco niższe oczekiwania wobec wykształcenia swoich dzieci przeja-
wiają rodzice zakwalifikowani do niskiego statusu socjoekonomicznego, którzy 
częściej niż przeciętnie zamieszkują tereny wiejskie. Przyczyną tego zjawiska 
mogą być bariery związane z ograniczeniem dostępu w miejscu zamieszkania 
do dóbr kulturowych, renomowanych szkół, czy wysoki poziom bezrobocia 
(Chudnicki 2019).

W literaturze naukowej można wyróżnić różne rodzaje aspiracji. Kryteriami 
podziału są: poziom aspiracji (wysokie/niskie), stosunek do posiadanych moż-
liwości (zawyżone/adekwatne/zaniżone), związek z działaniem (działaniowe/
życzeniowe), okres realizacji (aktualistyczne/perspektywiczne), ruchliwość 
(duża ruchliwość/mała ruchliwość), związek ze świadomością (uświadomione/
latentne), przedmiot (ukierunkowane na stan/ukierunkowane na przedmiot), 
treść (ludyczne/edukacyjne/zawodowe/społeczne/ kierownicze i inne) (Skorny 
1980).

Ze względu na ich poziom można wyróżnić aspiracje wysokie, przeciętne 
oraz niskie. Powyższy podział uwzględnia stopień trudności zamierzonego 
działania. Jeśli mamy do czynienia z zadaniem o niskiej trudności – wówczas 
mówimy o aspiracjach niskich, przy zadaniu o średniej trudności – z przecięt-
nymi, a przy zadaniu o wysokim stopniu trudności, możemy założyć, że są to 
aspiracje wysokie (Skorny 1980).

Próba ustalenia stopnia trudności zadania następuje w wyniku zestawienia go 
ze wzorcem, który umożliwia dokonanie oceny wyników własnego działania. 
Tym wzorcem, czy standardem może być poziom aspiracji, według którego 
dana osoba ocenia własne wykonanie, jako sukces lub porażkę. Służy do tego 
by sprawdzić, czego oczekuje od siebie dana jednostka. Wzorzec ten jest wtedy 
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układem odniesienia pozwalającym na ustalenie stopnia trudności wykonywa-
nego zadania (English, English 1958).

Miernikiem stopnia trudności, ustalającego poziom aspiracji może być za-
mierzony czas jego wykonania (Skorny 1980). Ukończenie określanego zada-
nia w 30 minut jest trudniejsze do wykonania niż w 60 czy 180 minut. Jest to 
podejście ilościowe, gdyż bazuje głównie na cyfrach. Jakościowe podejście, 
a konkretnie jej stopnie, ujmowane są słownie na przykład: zadanie bardzo 
łatwe, łatwe, o średnim poziomie trudności, trudne, bardzo trudne (przy czym, 
poziomy te mogą być w różny sposób modyfikowane) (Skorny 1980).

Wybór zawodu lub studiów jest poważnym wyborem decydującym o przy-
szłym życiu człowieka, dlatego jednym z decydujących czynników jest prestiż 
zawodu. Naturalną tendencją jest aspirowanie do pozycji znajdujących się 
najwyżej w hierarchii. Aspiracje te można określić mianem aspiracji uzyska-
nia sukcesu w działaniu lub aspiracji efektywnego działania (Skorny 1980). 
W obecnym systemie oceny człowieka, aspiracje wcale nie muszą prowadzić 
do zawodów wymagających wyższych kwalifikacji, co równocześnie łączy się 
z wyższym poziomem wykształcenia (Niezgoda 1975). Jednak wciąż w po-
tocznym rozumieniu zmiana pracy z fizycznej na umysłową uważana jest jako 
zmiana prestiżowa, godna pochwały. Jednakowoż w ostatnich czasach można 
zauważyć znaczący spadek zainteresowania wykształceniem wyższym. Wiąże 
się to z brakiem gwarancji zdobycia pracy w zawodzie, jak również z tym, że 
ukończenie szkoły wyższej nie gwarantuje osiągnięcia tak zwanego sukcesu 
życiowego (Kiszkiel 2017).

Przedmiotem badań przedstawionych w artykule są motywy wyboru spe-
cjalności, jaką jest Pedagogika Szkolna z Animacją Kulturalną, jak również 
aspiracje do dalszej kariery naukowej czy zawodowej. Przebadano studentów 
z trzech kolejnych roczników z wyżej wymienionej specjalności.

cel badania

Celem głównym badania jest sprawdzenie poczucia adekwatności i poczucia 
zadowolenia studentów z wyboru specjalności Pedagogika Szkolna z Animacją 
Kulturalną na kierunku Pedagogika Ogólna na Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim. Cele szczegółowe badań obejmują: poznanie wpływu osób trzecich na 
aspiracje młodych ludzi, motywy podjęcia różnorakich zobowiązań oraz wpływ 
kształcenia na uczelni wyższej na kierunku Pedagogika Ogólna na specjalności 
Pedagogika Szkolna z Animacją Kulturalną na aspiracje dotyczące późniejszej 
kariery zawodowej.
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metoda badania

Badania zostały przeprowadzone za pomocą sondażu diagnostycznego, 
techniką była ankieta, zaś narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety. 
Dodatkowo wykonano badanie jakościowe w postaci wywiadu, w celu odnale-
zienia odpowiedzi na pytania związane z poglądami, opiniami i preferencjami. 
Kwestionariusz składał się z 15 pytań. Zostały w nim zawarte pytania otwarte 
i zamknięte. Zamknięte – pozwalają osobie badanej na wybór odpowiedzi 
z gotowych wariantów, otwarte – pozwalają na udzielenie swobodnych odpo-
wiedzi (Rubacha, 2008). Odpowiedzi dokonali studenci z trzech kolejnych lat 
studiujący na kierunku Pedagogika Ogólna o specjalności Pedagogika Szkolna 
z Animacją Kulturalną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

analiza wyników badań własnych

Aspiracje życiowe są dążeniami, życzeniami, potrzebami oraz pragnieniami 
każdej jednostki. Zostały one uwarunkowane przez wiele czynników, takich jak: 
szkoła, rodzina, środowisko rówieśnicze. Badania zostały przeprowadzone, by 
sprawdzić, czy zostały zaspokojone aspiracje młodych ludzi, którzy wybrali 
specjalizację Pedagogika Szkolna z Animacją kulturalną na kierunku Pedagogika 
Ogólna oraz jak kształcenie na tej specjalizacji wpłynęło na ich rozwój. Zostały 
wyróżnione następujące sfery badań: motywy wyboru kierunku, motywy wy-
boru specjalizacji, ocena specjalizacji oraz aspiracje dotyczące dalszej kariery.

Motywy wyboru kierunku

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród studentów trzech kolejnych 
lat można stwierdzić, iż dla większości, bo dla 51% – był to drugi lub trzeci 
wybór kierunku studiów. Zmiana planów ankietowanych była spowodowana: 
niedostatecznie wysokimi wynikami z matury, koniecznością zmiany uniwer-
sytetu, co wiązało się z reorganizacją swoich planów na dalsze życie, w tym 
kierunku studiów oraz nagłą zmianą planów na dalszą karierę. Występują rów-
nież osoby, które zmieniły kierunek studiów z powodu problemów osobistych 
lub nieodpowiedniego klimatu (8%) na danym kierunku. Z kolei 49% badanych 
studentów zadeklarowało, że wybór kierunku Pedagogika Ogólna był ich 
pierwszym wyborem. Pracownicy wydziału mierzą się z trudnym zadaniem, 
gdyż muszą pracować po części z osobami, które trafiły tam z powodu wyjścia 
awaryjnego (8%), a także z prawdziwymi pasjonatami. Jest to jednocześnie 
wyzwanie i problem, by stworzyć i przeprowadzić zajęcia odpowiadające 
całej grupie.
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Wykres 1. Ukończenie Pedagogiki lub studiów pokrewnych przez członków rodziny 
studenta.

Źródło: Opracowanie własne

Ponad połowa z pytanych zadeklarowała, iż któryś z członków rodziny 
ukończył Pedagogikę lub studia pokrewne. Jest to ważne kryterium wyboru 
drogi rozwoju. Dzięki bliskim, badani byli również w stanie poznać bliżej spe-
cyfikę pracy pedagoga oraz realnie ocenić szanse na spełnienie się w przyszłym 
zawodzie.

Motywy wyboru specjalizacji

Wybór specjalizacji jest kluczowym momentem w życiu studenta. Definiuje 
on dalszą karierę zawodową oraz dziedzinę pracy. Często jest to moment kry-
zysowy. Młodzi ludzie szukają pomocy u osób trzecich, gdyż często nie ufają 
swoim wyborom i boją się popełniać błędy, które mimo wszystko pozwalają 
się rozwijać, dzięki wyciągnięciu z nich wniosków.

Analiza wyników badania wskazuje, że niemal 43% ankietowanych osób 
dowiedziało się o możliwościach wyboru specjalizacji na spotkaniu pokazowym 
z opiekunami specjalizacji. 38% studentów utrzymuje, iż dokonali wyboru 
dzięki odnalezieniu informacji w Internecie – na stronie wydziałowej czy uni-
wersyteckiej lub zostały poinformowane przez doradców zawodowych w swoich 
szkołach średnich. Dla 17% wybór specjalizacji był podyktowany atrakcyjnością 
nazwy i zajęć odbywających się w ramach specjalizacji. Można wysnuć wniosek, 
że znaczna część studentów dokonała wcześniej przemyślanego wyboru. Reszta 
ankietowanych wyznała, że dokonała wyboru dzięki znajomym lub rodzinie, 
którzy podsunęli im ten wybór. Świadczy to o wysokim poziomie świadomości 
studentów dotyczącej własnej ścieżki rozwoju.

ocena specjalizacji

Dla wielu studentów studia są czasem, który spędzają na planowaniu swo-
jego dalszego życia. Jest to czas na błędy, pomyłki oraz zmianę zdania. Wybór 
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odpowiedniego kierunku, jak również samej specjalizacji jest ogromnym 
trudem, z którym borykają się młodzi ludzie, gdyż do końca nigdy nie ma 
pewności, czy ten wybór będzie właściwy. Studenci chcą odkrywać, pozna-
wać, odczuwać, lecz nie chcą angażować się na dłuższy czas w swoje posta-
nowienia, gdyż wiąże się to z odpowiedzialnością, czego w naturalny sposób 
unikają młodzi ludzie.

53% badanych studentów oceniło, że to właśnie możliwość zdobywania do-
świadczenia już na studiach, za pomocą wielu zajęć praktycznych, jest najwięk-
szą zaletą wybranego przez nich kierunku. Ważne dla nich jest indywidualne 
podejście do studenta, możliwość rozwijania swoich pasji oraz zainteresowań 
w ramach różnorodnych zajęć. 19% ankietowanych wyznało, że najbardziej 
zadowoleni są z zajęć, podczas których mogą rozwijać swoje kompetencje 
dotyczące komunikacji z drugim człowiekiem. Dla 19% znaczącą rolę ode-
grały zajęcia z psychologii. Podczas wywiadu znaczna część osób wyznała, że 
to właśnie te zajęcia pozwoliły im usystematyzować swoją wiedzę dotyczącą 
drugiego człowieka, co umożliwiło głębsze zrozumienie materiałów z innych 
dziedzin nauki.

Większa część studentów (54%) utrzymuje, że nigdy nie myśleli o zmianie 
specjalizacji. Można więc wysnuć wnioski, że ankietowani są zadowoleni ze 
swojej ścieżki rozwojowej i chcą ją kontynuować. Pojawiają się odpowiedzi, 
iż w kilku przypadkach doszło do rozmyślań o zmianach w początkowych 
miesiącach, ale były one spowodowane stresem związanym z pierwszą, nad-
chodzącą sesją. Może to świadczyć o tym, iż dzięki wyborowi właściwej dla 
nich specjalizacji zostały zapewnione potrzeby rozwoju oraz samorealizacji.

Studenci jednoznacznie określili, iż wielokierunkowość specjalizacji jak 
i mnogość zajęć praktycznych i projektów realizowanych na zajęciach po-
zwala im w największym stopniu się rozwinąć. Uznali również, że pragnęliby 
zwiększenia częstotliwości tego typu zajęć w swoim planie studiów. Pozwalają 
one lepiej przygotować się do przyszłego zawodu, jak również dają możliwość 
pobudzenia swojej kreatywności i twórczego podejścia do napotykanych pro-
blemów, a następnie nietuzinkowego ich rozwiązywania.

Część ankietowanych stwierdziło, że gdyby mieli możliwość, zmniejszyliby 
liczbę godzin zajęciowych przeznaczonych na sprawy teoretyczne. Są zdania, 
że to właśnie dzięki nauce przez praktykę mają możliwość nauczyć się więcej. 
Zakładają, że wiedza ta będzie szersza oraz zostanie lepiej zapamiętana, kiedy 
będzie to część ich własnych przeżyć. Przy prowadzaniu zajęć z dziećmi, czy 
już dorosłymi ludźmi nie ma możliwości by zaplanować wszystkie zachowania 
czy reakcje. Student dzięki takim ćwiczeniom w pewnym stopniu uodparnia 
się na stres, potrafi spontanicznie rozwiązywać bieżące problemy, jak również 
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dostosowywać swoje plany do zaistniałych warunków. Studenci zadeklarowa-
li również, że gdyby mieli takową możliwość, chcieliby ograniczyć zajęcia, 
w których na forum grupy muszą rozmawiać o swoich uczuciach i przeży-
ciach (12%). Spowodowane jest to faktem, że mimo codziennych spotkań na 
uczelni, studenci nie znają się wzajemnie i często nawet nie chcą poznawać. 
Może być to spowodowane różnicami charakterów, jak również może to mieć 
swoje źródło w różnicach celów, jakie chcą osiągnąć dzięki nauce na uczelni 
wyższej. Praca grupowa często w takich sytuacjach jest bardzo nieefektywna. 
Równie powszechne są także konflikty na poziomie jakości samych wyników 
grupowej pracy, gdyż wielu studentom nie zależy, by była ona wartościowa, 
a jedynie „zaliczona” (9%).

Jednocześnie prawie wszyscy studenci jednogłośnie stwierdzili, iż studia 
na kierunku Pedagogika Ogólna ze specjalnością Pedagogika Szkolna z Ani-
macją Kulturalną, są mniej wymagające niż się tego spodziewali. Dużo osób 
zasygnalizowało, że materiał przerabiany na studiach powinien być pogłębiony 
i bardziej zaawansowany. Świadczy to o wysokich ambicjach respondentów. 
Studenci podczas wywiadu sygnalizowali, że pozytywną zmianą mogłyby być 
obszerniejsze plany pracy lub więcej możliwości do realizowania projektów do 
samodzielnego wykonania lub opracowania w domu. Poszerzyłoby to horyzon-
ty młodych ludzi oraz zaszczepiło zaangażowanie w ciężką i wytrwałą pracę.

Wykres 2. Chęć polecenia specjalizacji, jaką jest Pedagogika 
Szkolna z Animacją Kulturalną, przez studentów.

Źródło: Opracowanie własne

Mimo wielu uwag, 74 % badanych ocenia pozytywnie studia na kierunku 
Pedagogika Szkolna z Animacją Kulturalną oraz poleciłoby je innym, przyszłym 
studentom. 11% nie poleciłoby tej specjalizacji innym, zaś 25% osób nie wy-
brałoby jej po raz kolejny. Dla większości badanych osób, których oczekiwania 
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nie zostały spełnione, wybór tej specjalizacji nie był pierwszym wyborem lub 
nie został on odpowiednio przemyślany.

aspiracje dotyczące dalszej kariery

Studia są dla wielu osób czasem beztroski i swawoli. Myślenie o przyszłości 
często przeraża. Niektórych ta wiedza paraliżuje, jednakże jest duża grupa osób, 
która już w czasie nauki przygotowuje się do życia zawodowego. Spotkania 
z doradcami zawodowymi, kursy, czy szkolenia pozwalają pogłębić wiedzę 
o nas samych, jak również o tym, co będziemy w przyszłości wykonywać.

Znakomita większość respondentów planuje w przyszłości pracę w zawodzie, 
w szkole lub w innych placówkach oświatowych i kulturalnych. Pojedyncze 
osoby, które nie są zadowolone z wyboru specjalności, rozważają kontynuację 
studiów na innym kierunku i zmianę ścieżki rozwoju zawodowego. Możemy 
wyciągnąć wniosek, iż właściwy i dobrze przemyślany wybór kierunku i spe-
cjalizacji studiów zwiększa szanse na spełnienie w przyszłej pracy zawodowej.

Wszelkie zajęcia dodatkowe odbywające się na uczelni w ramach działalności 
kół naukowych i organizacji studenckich, pełnią istotną rolę w przygotowaniu 
studentów do późniejszej pracy w zawodzie oraz w rozwoju ich kompetencji. 
Jednak 90% osób deklaruje, iż w żaden sposób nie jest zaangażowana w zajęcia 
zorganizowane przez wydział i przez cały uniwersytet.

Studenci, mimo szerokiej oferty kursów, warsztatów, stażów, czy innych 
zajęć dodatkowych poza uczelnią, które oferują różne placówki oświatowe czy 
kulturalne, nie decydują się na podjęcie w nich jakichkolwiek działań. Większość 
respondentów odpowiedziała również, iż nie posiada żadnych zainteresowań. 
Nie chcą rozwijać, umacniać swoich umiejętności i talentów (65%). Ograniczają 
się jedynie do treści omawianych na zajęciach – tym samym zawężają swoją 
wiedzę, jak również ograniczają siebie, zamykając się w sidłach rutyny. Im 
dłużej w nich pozostają, tym trudniej wyjść im ze strefy komfortu. Brak chęci 
do rozwijania swojej osoby wielopłaszczyznowo może być spowodowany zbyt 
małą ilością wolnego czasu. Wiele osób zadeklarowało, iż po czasie spędzonym 
na uczelni muszą iść do pracy, gdyż samodzielnie się utrzymują (54%). Część 
osób stwierdziło również, że nie odnalazło nigdy hobby, które rzeczywiście 
zainteresowałoby ich długoterminowo.

Z badań wynika, że 34% respondentów planuje zakończyć swoją edukację 
na poziomie studiów I stopnia, 51% chciałoby rozpocząć studia magisterskie, 
zaś 15% zainteresowana jest nauką na wyższym szczeblu. Studenci zauważyli, 
iż kontynuowanie nauki na studiach magisterskich znacznie zwiększa szanse 
na powodzenie na rynku pracy.
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Podsumowanie

Młodzi ludzie, mimo ogromnych sił witalnych i ogromnego apetytu na życie, 
potrzebują wskazówki – potrzebują mentorów i autorytetów. Często zagubieni 
w nowej, zastanej rzeczywistości potrzebują jasnych komunikatów odnośnie do 
dalszych kroków, które mogliby lub powinni stawiać, by przygotować się do do-
rosłego życia. Dla wielu osób takim przewodnikiem może być osoba z rodziny, 
starszy student czy wykładowca. Przy natłoku kierunków kształcenia, oferowa-
nych przez uczelnie i inne instytucje, młody człowiek może czuć się zagubiony 
oraz zdezorientowany. Często kieruje nim panika, gdyż zdaje sobie sprawę, iż 
od tego wyboru zależy jego kariera zawodowa. Nie zawsze jednak wybór jest 
trafiony, często konieczna jest zmiana kierunku kształcenia lub całkowite jego 
zaniechanie. W dzisiejszej sytuacji gospodarczej, często posiadanie dyplomu 
ukończenia studiów wyższych nie gwarantuje powodzenia na rynku pracy. 
Właściwy wybór kierunku dostosowany do preferencji i możliwości osoby oraz 
podjęte zaangażowanie, przekłada się bezpośrednio na rozwój kompetencji. 
Wybór specjalności jest bardzo istotnym momentem w życiu studenta, lecz 
równie ważny jest dziś rozwój w innych kierunkach w ramach indywidualnej 
pracy nad samokształceniem.
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abstract

selection oF sPecialties and asPirations For tHe FurtHer 
career oF PedaGoGy students uwm in olsztyn

Everyone’s life is based on choices, they are related to previous ones and impact on 
future decisions. One of the major choices at the stage of early adolescence is the selection 
of specialization. That way give students opportunity to pursue their goals during studies 
and after graduation.

The author in her work focused on the relatively young specialty : “School Pedagogy with 
Cultural Animation”, in the field of Pedagogy at the University of Warmia and Mazury in 
Olsztyn. To analyze the subject, she began working with younger students in the same field.

The purpose of this article is to show the possibilities arising from the above mentioned 
direction, and imperfections as well . Presentation of how the work and commitment of 
students influence the development of specialization and how it affects the future of the 
entire faculty.
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stosowania

wstęp

W czasach naszych pradziadków, dziadków, a nawet rodziców królowały 
biblioteki, encyklopedie, gazety. Było to jedyne źródło pomocy przy odrabianiu 
szkolnej pracy domowej czy chęci poznania nowych wiadomości. Biblioteki 
często były oddalone od domów, więc aby móc przygotować referat z danego 
przedmiotu, należało przemieścić się spory kawałek drogi. Aktualnie nie mamy 
takich niedogodności. Jeśli chcemy skorzystać z książki, nawet nie musimy 
wychodzić z domu. Większość literatury mamy dostępne w formie elektro-
nicznej, jest to dla nas ogromne udogodnienie. Przez programy czy aplikacje 
możemy skontaktować się z najbliższymi, a aktualności przejrzeć na głównych 
stronach internetowych. Nawet życie naszych znajomych nie jest już dla nas 
niewiadomą, na bieżąco możemy sprawdzać, czym oni się zajmują, przy pomocy 
takich aplikacji jak Snapchat czy Instagram. „Obecnie używane urządzenia są 
przenośne, co oznacza, że mamy je przy sobie wszędzie i zawsze, poza tym są 
wyposażone w ekrany dotykowe, co czyni korzystanie z nich intuicyjne nawet 
dla niemowląt. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się obawy związane z od-
działywaniem nowych cyfrowych mediów na dzieci. Jest nam ciężko poradzić 
sobie z omamieniem jakie powodują, uzależnieniem jakie wywołują, a także 
nadmierną lub nieodpowiednią stymulacją dla rozwijającego się mózgu, czy 
też tym, że w naszym własnym domu pojawiają się treści, nad którymi rodzice 
nie mają kontroli” (Kamenetz 2019). Jak więc elektronika wpływa na rozwój 
dziecka? Ile młodzież spędza czasu przed telefonem czy komputerem? Czy 
nowa technologia jest dla nas realnym zagrożeniem?
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Celem mojej pracy jest przegląd raportów z badań na temat zagrożeń pły-
nących ze stosowania nowych technologii przez dzieci i młodzież, zebranie 
wniosków z nich wynikających w jednym miejscu, aby uzmysłowić pedagogom, 
nauczycielom, rodzicom i całemu społeczeństwu, że takie zagrożenie istnieje 
i na co powinni zwracać szczególną uwagę w procesie wychowania młodych 
ludzi.

elektronika a małe dzieci

„Nauka nie dostarczyła jeszcze wystarczających dowodów na to, jaki wpływ 
mają nowe technologie na rozwój małych dzieci. Dlatego należy wykazać 
szczególną ostrożność i umiar przy udostępnianiu dzieciom urządzeń mobil-
nych” (Bąk 2015).

Tematem tym zajęła się Fundacja Dzieci Niczyje. W ramach projektu „Polish 
Safer Internet Centre” z 2005 roku przeprowadziła badanie, które pokazuje, 
jak powszechne jest użytkowanie przez dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 
lat urządzeń mobilnych. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ankieta 
internetowa). Zaproszenie do badania wysłano do 2392 osób w wieku powyżej 
18 lat posiadających dzieci w wieku obejmującym badania. Badanie zostało 
przeprowadzone w dniach 24 czerwca – 2 lipca 2015 roku. Uczestnicy wypeł-
niali kwestionariusz złożony z 10 pytań dotyczących urządzeń elektronicznych 
w domu uczestników, z których korzysta dziecko. Rodzice zostali zapytani także 
o to, czy kontrolują swoje dzieci oraz jakie mają powody, aby podać dziecku 
urządzenie mobilne. Ostatecznie uzyskano 1011 kompletnych kwestionariuszy 
(Bąk 2015).

Celem badania było zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenia, jakie mogą 
się wiązać z niekontrolowanym i niewłaściwym użyciem nowych mediów przez 
najmłodsze dzieci. Wnioski z tego badania ukazują, że 64% dzieci w wieku 6 
miesięcy – 6,5 lat korzysta z urządzeń mobilnych. Nic dziwnego, ponieważ 
w prawie wszystkich domach obecne są urządzenia mobilne, a 26% badanych 
dzieci posiada przynajmniej jedno takie urządzenie na własność. Dzieci coraz 
częściej sięgają po nowe technologie, najczęściej do oglądania filmów, grania, 
czy zabawy bez specjalnego celu. Robią to dwa, trzy razy w tygodniu lub czę-
ściej. Badanie wskazuje, że dzieci spędzają ok. godziny dziennie najczęściej na 
graniu na konsoli (1h 11 min) oraz oglądaniu filmów/filmików na smartfonie/
tablecie (1h). Na szczęście dzieci nie są do końca pozostawiane same sobie, 65% 
rodziców deklaruje, że dzieci korzystają z urządzeń mobilnych w ich obecności. 
Rodzice najczęściej przyznawali się, że pozwalają swoim dzieciom na korzy-
stanie z urządzeń mobilnym wtedy, gdy muszą zająć się własnymi sprawami. 
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Pozwolenie traktują też jako nagrodę dla dziecka, sposób nakłonienia go do 
zjedzenia posiłku czy ułatwienia mu zasypiania (Bąk 2015).

Wykres 1. Okoliczności udostępniania dzieciom urządzeń mobilnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bąk A. 2015. Korzystanie z urządzeń mobil-
nych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Fundacja Dzieci Niczyje, 
Warszawa.

Na podstawie analizy wyników można wnioskować, że dzieci coraz częściej 
sięgają po urządzenia elektroniczne. Ogromny wpływ mają ich rodzice, którzy 
sami na to pozwalają oraz ogromna dostępność takowych urządzeń. Zmniejsza 
się próg wiekowy, od którego dzieci zaczynają mieć kontakt z nową technologią. 
Urządzenia elektroniczne stanowią pewną asekurację w obliczu braku czasu 
lub kompetencji wychowawczych rodziców.

„młodzi cyfrowi”

„Kim są Młodzi Cyfrowi – pokolenie, które urodziło się po roku 2000 i do-
rastało ze smartfonem w ręku? Jakie są ich zwyczaje? Jakie znaczenie w ich 
codziennym życiu ma internet? Czy ważne są dla nich relacje? Czy czują się 
osamotnieni, czy wręcz przeciwnie, są always on i zawsze wśród innych, choćby 
cyfrowo?” (Dębski, Bigaj 2019).

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersytet Gdański zrealizowali projekt 
badawczo-naukowy pt. „Młodzi Cyfrowi” dotyczący korzystania z urządzeń 
elektronicznych przez młodzież szkolną w Polsce. Badania trwały dwa lata, 
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rozpoczęły się w październiku 2017, a zakończyły w czerwcu 2019 roku. 
Badanie zostało zrealizowane w 16 województwach. Na pytania o stosunek 
do nowych technologii odpowiedziało ponad 50 tysięcy uczniów w wieku 
12-19 lat. Udział w projekcie był całkowicie dobrowolny i mogła do niego 
przystąpić każda szkoła podstawowa, gimnazjalna lub ponadgimnazjalna. 
Badanie prowadzone było metodą ankiety internetowej przygotowanej na 
platformie (Lime Survey). Raport z badań kierowany jest do uczniów, rodzi-
ców, pracowników oświaty oraz innych specjalistów pracujących z młodzie-
żą, rządu i mediów, ponieważ wszyscy w pewnym stopniu mają możliwość 
uświadamiania i uchronienia ich przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą 
technologia (Dębski, Bigaj 2019).

Przedstawione badania ukazują nam, że obniża się wiek, w którym dzieci 
dostają swój własny smartfon. Uczniowie ze szkół podstawowych deklarowali, 
że posiadają swój telefon komórkowy od 9. roku życia, za to uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych od 11. roku życia. W związku z tym uczniowie częściej 
sięgają po swoją własność, niż komputer, laptop czy tablet. Aż 97% uczniów 
korzysta z telefonu komórkowego jako dostępu do Internetu. Nic więc dziw-
nego, że prawie połowa zbadanych uczniów posiada nieograniczony dostęp do 
zasobów sieci. Co piąty uczeń przyznał, że korzysta z telefonu komórkowe-
go przez siedem godzin dziennie. Tak naprawdę, uczniowie korzystają z tego 
urządzenia przez prawie cały czas, deklaruje to co dziesiąty badany. Jest to 
wygodne, bardzo mobilne urządzenie. Ciągle pozostajemy w kontakcie ze świa-
tem, sięgamy po niego, gdy tylko mamy ochotę, żyjemy w ciągłej gotowości. 
Młodzież najczęściej spędza czas w sieci, na portalach społecznościowych, 
92% uczniów deklaruje, że posiada przynajmniej jedno konto społecznościowe. 
Młodzież tym żyje. Na bieżąco publikują informacje na swój własny temat, 
chcą też wiedzieć, co dzieje się u ich znajomych oraz aby znajomi wiedzieli, 
co dzieje się u nich. Bardzo często usuwają swoje zdjęcia czy wpisy, jeśli nie są 
zadowoleni z liczby komentarzy czy lajków. Jednak nie wszystkie informacje 
zamieszczane przez młodzież w sieci są prawdziwe, 20% uczniów przyznaje, 
że to, co zamieszczają na portalach, nie zawsze wiąże się z ich życiem. Robią 
to na pokaz, aby zaimponować innym (Dębski, Bigaj 2019).

Jaka jest rola rodziców w cyfrowym życiu młodzieży? Uczniowie nie uwa-
żają, aby rodzice byli ich przewodnikami w sieci. Uważają, że nie uczą ich 
odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Zazwyczaj nawet nie kontrolują 
spędzanego czasu przed monitorem. Bardzo często dzieci uczą swoich rodzi-
ców używania nowych technologii. Prawie połowa zadeklarowała, że wspiera 
swoich rodziców w problemach związanych z używaniem przez nich Internetu 
(Dębski, Bigaj 2019).
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Uczniowie deklarują, że są przeciążeni informacjami docierającymi do nich 
z sieci. Co dziesiąty nastolatek twierdzi, że odkąd używa telefonu komórkowego 
boli go głowa, ma zawroty, mdłości, a nawet zapomina o zjedzeniu posiłku. 
Młodzież czuje potrzebę natychmiastowej reakcji na wiadomości w sieci, 29% 
uczniów deklaruje, że zdarza mu się nie dosypiać z powodu telefonu komórko-
wego. Większość badanych uważa, że życie w rzeczywistości jest ważniejsze. 
Jednak stają się oni bardzo niecierpliwi, nie lubią czekać na swoją kolej, mają 
trudności w zmotywowaniu się i ciągle chcą wiedzieć, co dzieje się wokół nich, 
1/3 nastolatków uważa siebie za osobę uzależnioną od mediów społecznościo-
wych. Co piąty nastolatek ocenia swoje życie jako niezbyt szczęśliwe, a swój 
stan zdrowia jako kiepski. Spada im radość i chęć życia. Czują się samotni, 
uważają, że podlegają opinii, która trwa cały czas. Jednak prawie wszyscy 
badani posiadają osoby, z którymi spędzają czas poza Internetem, posiadają 
pasje, hobby, a czasami nawet pracę (Dębski, Bigaj 2019).

e-uzależnienia

Zagrożenia związane z Internetem to przede wszystkim marnowanie ogrom-
nej ilości czasu. Młodzi ludzie spędzają online przeciętnie cztery godziny na 
dobę. „Jedna dziesiąta (10%) korzysta na ogół z sieci godzinę dziennie, około 
jednej czwartej (23%) – dwie godziny, prawie tyle samo (22%) – trzy, a ponad 
jedna czwarta (27%) – od czterech do pięciu godzin dziennie. Nieliczni ko-
rzystają z Internetu dłużej: co dziewiąty (11%) – od sześciu do ośmiu godzin 
dziennie, a sześciu na stu (6%) – dziewięć godzin dziennie i więcej.” (Young 
2018).W tym samym czasie dzieci mogłyby rozwijać swoją kreatywność czy 
nabywać nowe umiejętności.

Kolejnym aspektem jest to, że w Internecie jesteśmy anonimowi. Dzieci 
mogą okazać się sprawcą lub ofiarą hejtu, a co za tym idzie mogą stać się za-
mknięte na świat i innych, popaść w chorobę psychiczną, np. depresję, a nawet 
chcieć odebrać sobie życie. Sprawą bardzo trudną dla dorosłych są także treści 
pornograficzne, które są nieodłączną częścią Internetu. „Zwykle szacuje się, że 
chłopcy zaczynają oglądać erotyczne treści w wieku dziewięciu lub dziesięciu 
lat”. (Kamenetz 2019). Zbyt wczesne spotkanie z takimi obrazami może mieć 
negatywny wpływ na dziecko. Często wywołuje to niezapomnianą traumę lub 
uzależnienie, co niesie ze sobą zagrożenia w przyszłości np. przy zakładaniu 
rodziny.

W Internecie oprócz treści naprawdę niewłaściwych znajduje się też wiele 
tekstów, które na pierwszy rzut oka wydają się rzetelne. Jednak często wpro-
wadzają one w błąd. Są to zbiory treści o niewielkim znaczeniu, przez co za-
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czynamy zadowalać się płytką informacją. Nie pogłębiamy swojej wiedzy, nie 
staramy się odnaleźć wszystkich szczegółów informacji. Szczególnie dzieci, 
szukając pomocy przy odrabianiu pracy domowej zadanej przez nauczyciela, 
bardzo często natrafiają na konkretne odpowiedzi do zadań, które mają wykonać. 
Nie szukają one pomocy, ale konkretnych rozwiązań. To zwalnia je z myśle-
nia, dziecko nie utrwala swojej wiedzy i mimo że jest to dla niego wspaniałe 
doświadczenie, nie zdaje sobie sprawy, jak naprawdę może na tym ucierpieć. 
Uczniowie w taki sposób omijają pewien etap swojego rozwoju, który nie za-
wsze da się nadrobić (Piotrowska, Świerżewska 2017).

Mówiąc o Internecie, nie możemy pominąć mediów społecznościowych. Dla 
nastolatków stają się one alternatywą dla spotkań w realnym świecie. Uważają, 
że są w stałym kontakcie ze swoimi znajomymi, nie muszą się z nimi spotykać 
w „realu”, ponieważ i tak wiedzą, co się u nich dzieje. Takie zachowanie niesie 
ze sobą wiele zagrożeń, m.in. samotność. Ostatecznie może się okazać, że jeste-
śmy całkiem sami, nie mamy kogo poprosić o pomoc, nie potrafimy rozmawiać 
z innymi. Na komunikację interpersonalną składają się gesty, mimika, postawa 
ciała, intonacja. Może okazać się, że ludzie nie będą się rozumieć (Piotrowska, 
Świerżewska 2017).

„Wyniki badań z ostatnich dziewięciu lat pozwalają formułować pierwsze 
wnioski, że do tego, żeby w pełni rozwijała się nasza dojrzałość emocjonalna 
i zdolność empatii, musimy mieć bezpośrednią styczność z drugim człowie-
kiem.” (Piotrowska, Świerżewska 2017). Rozmowa z kimś w monitorze to 
jednak nie to samo, co rozmowa twarzą w twarz z drugim człowiekiem.

Ciekawym zjawiskiem dotyczącym dzieci i Internetu jest syndrom FOMO, 
który może przyczynić się do obniżenia wyników osiąganych w nauce szkolnej. 
Jest to syndrom związany z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, ale ujawnia 
się, gdy jesteśmy odłączeni od sieci. „FOMO – lęk wynikający z potencjalnej lub 
rzeczywistej utraty interakcji społecznej lub innego pozytywnego doświadczenia, 
jest w swoich skutkach – podobnie jak nadużywanie internetu – szkodliwy dla 
zdrowia somatycznego, psychicznego i społecznego.” (Dębski, Bigaj 2019).

W projekcie „Młodzi Cyfrowi” wzięto pod lupę to zjawisko. „Z przepro-
wadzonych badań wynika, że 28,1% badanych uczniów zadeklarowało, że 
odczuwa niepokój lub zdenerwowanie, kiedy nie wie, co robią ich znajomi”. 
Większość młodych ludzi uważa, że podczas miłego spotkania ze znajomymi 
warto podzielić się tym ze światem. Udostępniają oni relację z wydarzenia 
w przestrzeń Internetu. Wszyscy chcą być na bieżąco w informowaniu swoich 
znajomych, przez co bardzo często dochodzi do sytuacji, w której to młodzież 
uważa, że ich życie jest gorsze, mniej rozrywkowe i zabawne od życia ich 
znajomych (Dębski, Bigaj 2019).
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Jednak największym zagrożeniem, jakie czyha na młode osoby jest uzależ-
nienie. Wynika ono nie z samego użytkowania, ale z braku kontroli nad nim. 
Rodzice często pozostawiają swoje dzieci przy komputerze bądź smartfonie 
bez opieki. Nie zwracają uwagi na to, jakie treści przeglądają ich pociechy 
i ile czasu spędziły w sieci. „Jedną z metod kontroli tego, jak dziecko korzysta 
z urządzeń mobilnych jest towarzyszenie mu podczas użytkowania. Dwóch na 
trzech rodziców, których dzieci oglądają filmy/filmiki zawsze lub prawie za-
wsze asystuje wtedy dziecku (62%), 35% – robi to czasami. Podobne proporcje 
dotyczą obecności rodzica w trakcie przeglądania przez dziecko stron interne-
towych lub wyszukiwania w Internecie różnych treści. Nieco mniej rodziców 
towarzyszy dziecku przy zabawie smartfonem/tabletem bez określonego celu 
(zawsze lub prawie zawsze – 56%, czasami – 37%). Stosunkowo najrzadziej 
obecni są rodzice w trakcie grania: w przypadku każdego medium mniej niż 
połowa rodziców grających dzieci zawsze lub prawie zawsze towarzyszy wtedy 
dziecku, a około 45% robi to czasami.” (Bąk 2015).

Tabela 1: Czynniki wpływające na uzależnienie.
czynniki chroniące czynniki ryzyka

Posiadanie zainteresowań Nuda
Towarzyskość Wycofanie
Odpowiednio ukształtowany system 
wartości

Niski wiek, w którym dziecko zaczyna 
używać mediów w sposób niekontrolowa-
ny.

Dobre wychowanie i relacje z rodzicami, 
wspólne spędzanie czasu wolnego.

Występowanie rodzinnych problemów, 
takich jak przemoc, uzależnienie od al-
koholu. Niskie kompetencje rodzicielskie 
rodziców.

Funkcjonowanie zasad domowych związa-
nych z używaniem mediów.

Brak rozmów o negatywnych konsekwen-
cjach nadużywania mediów. Bagateli-
zowanie przez rodziców negatywnych 
skutków.

Dobre relacje z grupą rówieśniczą. Brak znajomych, przyjaciół.
Szkolne regulacje związane z mediami. Brak długofalowych szkolnych progra-

mów.
Realizacja szkolnych wydarzeń związa-
nych z mediami.

Niskie kompetencje cyfrowe nauczycieli.

Utrzymywanie dobrych stosunków są-
siedzkich.

Zbytnie poczucie anonimowości, obojęt-
ność sąsiedzka.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dębski M., Bigaj M. 2019. Młodzi Cyfrowi. 
Nowe Technologie. Relacje. Dobrostan, GWP, Gdynia.
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„Jedno kliknięcie myszki pozwala dzieciom wejść w inny świat, w którym 
problemy ich prawdziwego życia przestają istnieć, a wszystkie życzenia doty-
czące tego, kim chcą być lub czego chcą doświadczyć, mogą od razu się speł-
nić.” (Young 2018). Dzieci pochodzą z różnych rodzin. Te, w których brak jest 
bliskich relacji, są bardziej narażone na wytworzenie niewłaściwych nawyków 
związanych z korzystaniem z Internetu. Dzieci, które czują się osamotnione, 
mają problemy z nawiązywaniem nowych przyjaźni, zwracają się ku znajomym 
poznanym na portalach internetowych. Szukają uwagi i towarzystwa, których nie 
doświadczają w swoim prawdziwym życiu (Young 2018). Istnieje wiele czynni-
ków chroniących i czynników ryzyka związanych z tym tematem. „Te pierwsze 
stanowią wszystkie elementy osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka, 
zwiększające „odporność” jednostki, a więc zmniejszające prawdopodobieństwo 
wystąpienia zachowań problemowych. Czynniki ryzyka to wszystkie elementy 
(warunki środowiska, sytuacje, cechy i zmienne indywidualne) zwiększające 
ryzyko wystąpienia zachowań problemowych (stanowiących zagrożenie dla 
prawidłowego rozwoju lub funkcjonowania społecznego) i związanych z nimi 
szkód.” (Dębski, Bigaj 2019).

Intensywne korzystanie przez dzieci z mediów cyfrowych ogranicza ich 
kreatywność i wyobraźnię, a także „szkodzi młodym organizmom, nie pozwa-
lając na optymalny rozwój sensoryczny i motoryczny, co powoduje opóźnienia 
w ich rozwoju. Co gorsze, kiedy rodzice próbują powstrzymać lub kontrolo-
wać czas spędzany przed ekranem, reakcją dzieci jest opór, nieposłuszeństwo, 
a w niektórych przypadkach agresja”. (Young2018). Dlatego tak ważne w tym 
przypadku jest kontrolowanie dzieci przez rodziców, czasu spędzanego przed 
urządzeniami elektronicznymi oraz oglądanymi treściami. Jakie są więc oznaki 
uzależnienia?

Tabela 2. Oznaki uzależnienia.
oznaki uzależnienia

otyłość
problemy ze snem
problemy z koncentracją
stany lękowe i depresja
obniżona aktywność w szkole
brak reakcji społecznych poza siecią
deficyty zdrowotne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Jastrzębski M. 2018. Nowoczesne technologie 
a nasze dzieci. Poradnik dla rodziców. Co każdy rodzic powinien wiedzieć na temat korzy-
stania przez dziecko z nowoczesnych technologii. Fundacja Dolce Vita, Zamość.
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Bardzo ważne jest, aby rodzice kontrolowali swoje dzieci, przyglądali się im. 
Znając oznaki uzależnienia, będą mogli szybko zareagować. Powinni ustalić 
też konkretne zasady dotyczące cyfrowego świata.

zasady korzystania z elektroniki

Niestety technologia nie znika, a coraz bardziej się rozwija, dlatego wzrasta 
zagrożenie uzależnieniem u coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Rodzice 
muszą być czujni, aby uchronić swoje dzieci. Muszą trzymać się określonych 
zasad od najwcześniejszych lat życia ich pociech.

Zasady dla dzieci dopasowane do wieku rozwojowego:
 – 0-2 lata:

Dzieci w tym wieku nie powinny w ogóle korzystać z elektroniki. Ważne 
jest, aby rodzice byli w to zaangażowani, ponieważ na tym etapie najwięcej 
zależy właśnie od nich. „Każda ekspozycja ekranowa upośledza komunikację 
społeczną, rozwój i przywiązanie dziecka do rodzica lub innych członków 
rodziny. Jeśli dzieci są kompletnie odizolowane od technologii, mają czas na 
rozwijanie relacji z bliskimi.” (Young 2018).

 – 3-5 lat:
W tym wieku można zapoznawać dzieci z niewielką technologią taką jak: 

czytanie bajek na e-booku czy zabawki z funkcją nauki kolorów czy kształtów. 
Musi się to odbywać pod ścisłym nadzorem rodziców. „Okres ten jest decydują-
cy w rozwoju dzieci, gdyż w jego trakcie uczą się one zachowań prospołecznych 
i społecznych”. „Jeśli dziecko w tym wieku jest narażone na zbyt długą ekspo-
zycję ekranową, wywołuje to u niego agresję i impulsywność.” (Young 2018).

 – 5-12 lat:
W tym okresie ważna jest równowaga pomiędzy technologią, a kontakta-

mi z rówieśnikami. Elektronika może służyć wzmacnianiu więzi rodzinnych 
np. dzięki wspólnemu spędzaniu czasu podczas gier familijnych. Jednak czas 
spędzony przed ekranem nie może być dłuższy niż 2 godziny dziennie. Należy 
unikać urządzeń przenośnych, ponieważ utrudniają one kontrolę nad tym na 
jakie treści dziecko trafia. (Young 2018).

 – 13-18 lat:
Jest to trudny czas w życiu rodziców i dzieci. Czas dojrzewania, w którym 

często dochodzi do kłótni. Trudno jest ograniczać dostęp do mediów, w szcze-
gólności gdy dziecko ma własny smartfon. Mimo wszystko powinna obowią-
zywać tu zasada 2 godzin dziennie. „Dzieci w tym wieku potrzebują stymulacji 
psychicznej i fizycznej poprzez czytanie, spacery, jazdę na rowerze, zajęcia 
szkolne i sportowe, nawiązywanie przyjaźni w szkole i spędzanie czasu z ro-
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dziną”. Dzieci w tym okresie powinny posiadać obowiązki domowe, takie jak: 
wynoszenie śmieci, zmywanie naczyń, sprzątanie pokoju. Te lekkie prace oraz 
kontakty z bliskimi ograniczą dziecku nudę, co oznacza, że będzie ono miało 
mniejsze chęci do sięgania po urządzenia multimedialne. Zasady dotyczące 
tego tematu powinny być jasno określone i znane wszystkim domownikom. 
Jeśli zostaną złamane, należy skonfiskować urządzenia i wyłączyć Internet. 
Dziecko musi wiedzieć, jak poważna jest to sprawa i chcieć się w to angażować 
(Young 2018).

Podsumowanie

Korzystanie przez dzieci z nowych technologii jest coraz częstszym zja-
wiskiem, które z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Punktem wyjścia do 
przeprowadzonych w artykule analiz były raporty badawcze, na które się po-
wołuje. Badania dotyczą tematu stosowania nowych technologii przez dzieci 
i młodzież. W artykule udało się określić, jaką rolę pełnią nowe technologie 
w życiu dzieci i młodzieży, jaki stosunek mają do tego ich rodzice oraz na jakie 
zagrożenia dzieci są narażone. Artykuł stanowi więc zbiór wniosków wynika-
jących z badań, które mają uzmysłowić pedagogom, nauczycielom, rodzicom 
i całemu społeczeństwu, że Internet oraz nowe technologie niosą ze sobą wiele 
zagrożeń. Jest też wskazówką, na co powinni oni zwracać szczególną uwagę 
w procesie wychowania młodych ludzi.
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abstract

education a cHild and new tecHnoloGies – tHe danGers oF 
usinG tHem

This article is a summary of researches regarding how kids and teenagers are using new 
technologies nowadays for example: tablets, smartphones, social media or computer games. 
It’s introducing us in to cursory of „Młodzi Cyfrowi” research, which has been done on 
pupils between 12-19 years old and the questions has been answered by over 50 thousands 
of students. That research have been done in 2019. As a result we can found in it what sort 
of approach kids are having nowadays to the Internet and all of the social media contacts’ 
that help us to understand what they really need and aspect from virtual reality. Text also 
provide us with a summary of researches done by „Dzieci Niczyje” foundation sponsored 
by „Polish Safer Internet Centre” project from year 2005. They manage to show us what 
sort of impact electronic devices has on the kids in the young ages (6 months an till 6,5 year 
old). That research has been done by using CAWI method (Internet survey). Invitation for it 
have been send to 2392 people which age 18 and over wh already have kids with mention 
earlier age groups. The article also contains pluses nad minuses day to day usages of elec-
tronic devices and the dangers that could comes with it like for example FOMO syndrome’ 
and also how to help those who are already suffering from being addicted to it. There are 
also some of grand rules regarding how the electronic devices should be used correctly by 
kids in between 0-18 years old, and what is the real purpose to have them in our lives. That 
text is also a summary of guidance for the parents regarding how they should balance it 
properly technology with real life.
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doświadczanie szczęścia w życiu 
codziennym studentów PedaGoGiki

wprowadzenie

Fundamentalne dla artykułu pojęcia szczęście oraz codzienność stanowią 
terminy wieloznaczne. Definicja szczęścia ujmowana jest jako cała rodzina 
znaczeń. Wielość poglądów obejmuje zarówno samo pojęcie, jak i sposoby 
osiągania szczęścia (Czapiński 2017). Szczęście zostało określone jako „po-
jęcie niejednolicie definiowane”, którego najczęściej używamy do określe-
nia naszego życia jako pozytywnego, satysfakcjonującego i ciągłego uczucia 
spełnienia (Kalisiewicz 1999). Szczęście może być także ujmowane w dwóch 
aspektach – jeden aspekt dotyczy szczęścia jako terminu określającego „po-
myślny los, powodzenia w jakichś przedsięwzięciach, sytuacjach życiowych 
itp.; pomyślność, powodzenie”. Drugi obszar ujmuje szczęście jako „uczucie 
zadowolenia, upojenia, radości; szczęśliwość; także to wszystko, co wywołuje 
ten stan” (Dubisz 2003). W naukach społecznych szczęście określane jest jako 
„subiektywnie postrzegana lub odczuwana własna pomyślność, dobry stan 
(dobrostan) własnego życia” (Czapiński 2017).

Nieco inaczej szczęście definiuje amerykański psycholog, przedstawiciel 
psychologii pozytywnej M. Seligman (2005). W teorii autentycznego szczę-
ścia szczęście powinno interpretować się w oparciu o 3 czynniki: pozytywne 
emocje, zaangażowanie i poczucie sensu. Za teoretyczną podstawę badań, 
prezentowanych w niniejszym artykule, przyjęto strategię budowania szczę-
ścia opartą na teorii niewymuszonego wyboru (Seligman 2011). Zgodnie 
z tą koncepcją, na szczęście składają się następujące elementy (Jasielska  
2014):
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 – „doznawanie pozytywnych emocji”
 – „zaangażowanie w działanie”
 – „jakość relacji interpersonalnych”
 – „poczucie sensu”
 – „dążenie do osiągnięć”

Uznano, iż ze względu na wieloznaczność pojęcia, przyjęcie pewnych ram 
sposobu myślenia, rozumienia szczęścia jest konieczne, by właściwie dokonać 
interpretacji pozyskanych danych. Powyższa teoria była istotna z perspektywy 
wypracowania założeń metodologicznych badań oraz procesu analizy i inter-
pretacji materiału empirycznego.

Codzienność również jest terminem obejmującym wiele znaczeń. Niełatwo 
jest ją opisać, ponieważ w biegu naszego życia często nie zauważamy rytualnych 
spraw, które wchodzą w jej zakres. Sztompka (2008) wyróżnił pewne cechy, 
którymi można określić codzienność:

 – „(…) życie codzienne to zawsze życie z innymi, w obecności innych;
 – życie codzienne to zdarzenia powtarzalne, a niekiedy wręcz cykliczne, 

rytmiczne, rutynowe – dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w mie-
siąc, rok w rok;

 – życie codzienne często przybiera formy rytualne, udramatyzowane, wy-
konywane według pewnego wpojonego i bezrefleksyjnie realizowanego 
scenariusza;

 – życie codzienne angażuje naszą cielesność, wyposażenie biologiczne ze 
wszystkimi jego ograniczeniami, słabościami i ułomnościami, ale także 
całym potencjałem, siłami i możliwościami;

 – życie codzienne jest zlokalizowane w przestrzeni, toczy się w określo-
nych miejscach – w domu, na ulicy, w kościele – i ta lokalizacja decyduje 
o jego treści i charakterze;

 – epizody życia codziennego mają pewną trwałość, ramy czasowe – krótsze 
lub dłuższe;

 – życie codzienne ma często charakter bezrefleksyjny, niemal automa-
tyczny;

 – codzienność cechuje często spontaniczność (…)” .

metodologiczne założenia badań własnych

Przedmiotem przeprowadzonych badań jest zjawisko doświadczania szczę-
ścia w życiu codziennym studentów pedagogiki. Za cel uznano rozpoznanie 
doświadczania, odczuwania i przeżywania szczęścia w życiu codziennym stu-
dentów pedagogiki. Podjęte badania stanowią próbę udzielania odpowiedzi na 
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pytanie: jak studenci pedagogiki doświadczają szczęścia w życiu codziennym? 
Analizując problem główny, wyłoniono problemy szczegółowe odnoszące się 
do: źródeł szczęścia w życiu codziennym, konkretnych sytuacji powodują-
cych uczucie szczęścia w życiu codziennym studentów, korzyści czerpanych 
przez studentów pedagogiki z doświadczania szczęścia w życiu codziennym, 
problemów w osiąganiu szczęścia napotykanych przez studentów pedagogiki, 
definiowania szczęścia przez badaną populację.

W badaniach zastosowano metodę studium przypadków. Jest to „splot relacji 
między różnymi czynnikami odzwierciedlony w doświadczeniach osoby lub 
osób, funkcjonowaniu instytucji czy elementach sytuacji, zdarzeń, zachowań. 
(…) Celem tej metody badawczej jest dogłębne przestudiowanie i szczegółowe 
opisanie konkretnego przypadku lub kilku przypadków” (Kubinowski 2010).

Dane jakościowe zgromadzono dzięki wykorzystaniu wywiadu narracyjne-
go. Jego istotą jest otrzymanie narracji – swobodnej, spontanicznej wypowiedzi 
na zadane pytanie o życiu, doświadczeniach osoby. W wywiadzie narracyjnym 
dąży się do tego, by osoba opowiedziała o różnych doświadczeń życiowych. 
Obok opisu wspomnianych doświadczeń, narracje wyrażają emocje, myśli 
i interpretacje osoby badanej. Podkreśla to pewną indywidualność oraz nie-
powtarzalność ludzkiego działania (Chase 2009). Strategie jakościowe starają 
się poprzez rozumienie wniknąć w badany porządek, dostrzegając jego zawi-
łość i wyjątkowość. Przeprowadzający wywiad jest głównie słuchaczem, nie 
może on przerywać opowiadającemu. Bardzo ważnym elementem technicz-
nym wywiadu narracyjnego jest zaaranżowanie otoczenia, w którym wywiad 
ma zostać przeprowadzony – należy zapewnić osobie badanej odpowiednią 
atmosferę opartą na „wzajemnym zaufaniu, szczerości, autentyczności, part-

Tabela 1. Profile osób biorących udział w badaniach dotyczących rozpoznania, 
doświadczania, odczuwania i przeżywania szczęścia w życiu codziennym studentów 

pedagogiki.

kod Płeć rok stu-
diów

stopień 
studiów

studia 
stacjonarne/ 

niestacjo-
narne

uczelnia

Studentka 1 Kobieta I rok II stopień Stacjonarne Uniwersytet 
w Białym-

stoku
Studentka 2 Kobieta II rok II stopień Stacjonarne Uniwersytet 

w Białym-
stoku

Źródło: Opracowanie własne
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nerstwie (…), aby owe konstrukcje odzwierciedlały możliwie wiernie to, co 
rzeczywiście myślą i czują badani” (Kubinowski 2010). Otoczenie to, czyli 
miejsce przeprowadzenia wywiadu, powinno zapewnić wystarczający komfort 
opowiadającemu, by mógł on spontanicznie przedstawić historię swego życia, 
bądź jego części.

Dobór próby badawczej w badaniach był celowy, „(…) polega na świado-
mym i zamierzonym wyborze do badań osób (…) charakteryzujących się takimi 
bądź innymi cechami i spełniających określone kryteria będące przedmiotem 
zainteresowania badawczego” (Maszke 2004).

Dane empiryczne zostały poddane analizie zgodnie ze wskazówkami zawar-
tymi w artykule A. Męczkowskiej (2003). Po zrobieniu transkrypcji wywiadów 
przystąpiono do dokładnego przeczytania całego tekstu. Dodatkowo podczas 
transkrypcji, słuchano wypowiedzi badanej, by odszukać szczegóły, zmianę 
tonu głosu, ironię – wszystko to mogło mieć wpływ na sens wypowiadanych 
słów. Kolejno zakodowano wywiady. „Kodowanie jest sposobem określenia, 
czego dotyczą analizowane dane. Polega na znalezieniu i opisaniu jednego lub 
więcej akapitów tekstu (…)” (Gibbs 2011). Ułatwia szybkie lokalizowanie 
interesujących kwestii. Następnie przystąpiono do znalezienia w wywiadach 
istotnych fragmentów, które pozwoliłyby uzyskać odpowiedź na problemy 
szczegółowe – źródła, konkretne sytuacje, korzyści, problemy związane z do-
świadczaniem szczęścia w życiu codziennym studentów pedagogiki. Kodowanie 
odbyło się w sposób selektywny (w tym procesie odwoływano się do problemów 
badawczych). Ponadto w celu zobrazowania zidentyfikowanych konstruktów 
teoretycznych opracowano graficzne reprezentacje danych.

Podczas przeprowadzanie wywiadu zostały zachowane wszelkie kwestie 
etyczne. Pierwszą z nich jest świadoma zgoda uczestników – „wymaga ona 
poinformowania badanych o ogólnym celu badania i najważniejszych zało-
żeniach projektu, jak również o możliwych zagrożeniach i korzyściach, jakie 
mogą wynikać z uczestnictwa w nim. (…) Świadoma zgoda zakłada również 
skłonienie jednostek do dobrowolnego udziału w badaniu i poinformowanie ich 
o tym, że mają prawo w każdej chwili się z niego wycofać” (Kvale 2010). Przed 
przeprowadzeniem wywiadu, studentki zostały poinformowane o celu badania 
oraz w jaki sposób pozyskane informacje zostaną wykorzystane. Ponadto pod-
pisane zostało zobowiązanie, w którym zawarte były treści np. zapewniające 
anonimowość. Kolejnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, są kon-
sekwencje, przy których należy „uwzględnić zarówno potencjalną krzywdę, 
jaką możemy wyrządzić respondentom, jak i ewentualne korzyści, które mogą 
płynąć z badania. Etyczna zasada czynienia dobra oznacza, że ryzyko wyrzą-
dzenia szkody powinno być jak najmniejsze” (Kvale 2010).
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wyniki badań własnych

Z analizy danych empirycznych wynika, że źródła szczęścia można odnaleźć 
w różnych obszarach życia codziennego studentów pedagogiki. Nie ograniczają 
się one do jednego obszaru. Główne źródła szczęścia, które zostały wyróżnione 
podczas analizy danych to: modlitwa, sytuacje związane z pozytywnymi emo-
cjami, poczucie spełnienia oraz rodzina.

Rysunek 1. Główne źródła szczęścia w życiu codziennym studentów pedagogiki.

Źródło: Opracowanie własne

Pierwszym źródłem, które przynosi szczęście studentom pedagogiki jest 
modlitwa, wiara. Ta intymna sfera oraz relacja z Bogiem pozwalają studentom 
czerpać szczęście w codziennym życiu. Jak podkreśla studentka „przed ważnymi 
sytuacjami modlę się i uważam, że to mi przynosi w pewien sposób szczęście, 
bo wierzę w Boga, jestem osobą wierzącą (…) tak samo [modlę się] przed po-
dróżą, aby mieć szczęście w podróży” (Studentka 1); „(…) wiem, że te rzeczy 
na które nie mam wpływu mogę po prostu powierzyć Bogu” (Studentka 2). 
Można więc zauważyć, że religia odgrywa ważną rolę nie tylko w poszukiwaniu 
szczęścia wśród studentów pedagogiki, lecz również w ich codziennym życiu. 
Kolejnym źródłem szczęścia wśród studentów pedagogiki są sytuacje związane 
z pozytywnymi emocjami. Z analizy danych narracyjnych wynika, że studenci 
odczuwają szczęście, gdy relacje z innymi osobami są prawidłowe i pozytywne. 
Świadczy o tym wypowiedź studentki, która podkreśla, że „szczęściem jest 
na pewno sytuacja (…), w której mnie ktoś pochwali” (Studentka 1). Uznać 
więc można, iż studenci czerpią radość z aprobaty innych. „Szczęściem jest na 
pewno takie poczucie tego, że jest się kimś ważnym, wyjątkowym” (Studentka 
1). Lecz nie zawsze musi to być kontakt z drugim człowiekiem. Respondentka 
uważa, że zadowalające ją wydarzenia również są źródłem szczęścia: „Szczęście 
odczuwam podczas momentów, kiedy coś pozytywnego wydarzy się w moim 
życiu” (Studentka 1). Innym źródłem szczęścia w życiu codziennym badanych 
studentów pedagogiki jest poczucie spełnienia. Jak podkreśla respondentka, 
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w życiu każdego zdarzają się sytuacje, których nie planowaliśmy, a pozytywnie 
nas zaskoczyły. Jak zauważa respondentka: „szczęście to też coś takiego, czego 
nie planowałam, a jednak mi się to udało” (Studentka 1). Rodzina również jest 
przedstawiana jako jedno ze źródeł szczęścia studentów pedagogiki. Jedna 
z badanych studentek przywołała rodzinę jako istotną wartość, a dalsze sytu-
acje sprzyjające osiąganiu szczęścia często odnosiła właśnie do niej. „Pierwsza 
wartość, która przynosi mi ogromne szczęście to jest rodzina, (…) wszystko co 
robimy razem” (Studentka 1). Ponadto obie studentki podkreślały również, że 
rodzina jest źródłem szczęścia w różnych obszarach związanych z codziennym 
funkcjonowaniem. Można ją utożsamiać z odpoczynkiem, ukojeniem oraz 
poniekąd z ucieczką od codziennych spraw i codzienności.

Podsumowując, sytuacje, w których badane studentki pedagogiki odczuwają 
szczęście, są związane z różnymi obszarami życia codziennego: szkołą, pracą 
oraz wydarzeniami dnia codziennego. Warto jednak także zauważyć, iż w toku 
studenckiego życia zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, spontaniczne, które 
to wiążą się z odczuwaniem szczęścia – „szczęście też nieraz jest przypadkiem 
bo zdarza się tak że czegoś nie planuję, a okazuje się, że coś się powiodło” 
(Studentka 1). Można więc, uznać, że choć możliwe jest wskazanie konkretnych 
sytuacji powodujących szczęście, to emocja ta powoduje także wprowadzenie 

Rysunek 2. Korzyści z doświadczania szczęścia w życiu 
codziennym studentów pedagogiki.

Źródło: Opracowanie własne
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człowieka w pewien stan, który to może pojawić się niespodziewanie w toku 
codziennego życia.

Analizując dane empiryczne, możliwe jest wyróżnienie pewnych korzyści 
związanych z odczuwaniem szczęścia. Jedna z respondentek w trakcie wywiadu 
wskazała na bardzo intensywne emocje pozytywne będące skutkiem odczu-
wania szczęścia, takie jak radość, zadowolenie. Wskazuje na to następująca 
wypowiedź: „Szczęście przede wszystkim wiąże się z pozytywnymi emocjami, 
które odczuwam czyli radość zadowolenie, jakieś poczucie spełnienia” (Stu-
dentka 1). Szczęście w percepcji studentki pedagogiki jest szczególnym stanem 
wywołującym różne emocje pozytywne oraz pozytywnie ocenianym. W swojej 
wypowiedzi respondentki zwróciły uwagę na cechę charakteryzującą człowieka 
szczęśliwego – poczucie spełnienia.

Na podstawie analizy narracji studentek, można stwierdzić, że szczęściu 
towarzyszy także pozytywne nastawienie do świata. Szczęście ujmowane jest 
jako coś sprzyjającego działaniom ludzkim – „ Szczęście, jest takim..., nie 
wiem, może taką formą nadziei, że się uda” (Studentka 2). Doświadczanie 
szczęścia powoduje dobre samopoczucie człowieka: „takie uczucie, że jesteśmy 
tak pozytywne, nastawienie, że moglibyśmy góry przenosić” (Studentka 1). 
Badana studentka, przeżywając uczucie szczęścia, ma przekonanie; wiarę, że 
jest w stanie wszystkiego dokonać. Kategoria ta wskazuje na ważny aspekt 
temporalny szczęścia: ukierunkowania na przyszłość. I choć jak podkreśla 
respondentka „poczucie szczęścia, czyli poczucie pozytywnych i negatywnych 
emocji, jest bardzo zmienne” (Studentka 2), to doświadczanie szczęścia może 
wpłynąć pozytywnie na nastawienie człowieka do aktywności, a samo szczęście 
może zostać uznane „czynnikiem motywującym do dalszego działania (…)” 
(Studentka 1).

Kolejnym interesującym zjawiskiem zidentyfikowanym w trakcie badań są 
problemy, jakich doświadczają studentki w osiąganiu szczęścia. Wypowiedzi 
respondentek na ten temat nie są jednoznaczne. Jedna z badanych studentek 
wskazała, iż nie posiada żadnych problemów w osiąganiu szczęścia: „nie do-
strzegam problemów, wydaje mi się, że problemów nie ma” (Studentka 1). 
Podczas gdy druga zwróciła uwagę, iż problemem w osiąganiu szczęścia, może 
być pewien sposób myślenia skoncentrowany na stanie obecnym, zastanym, bez 
perspektyw –„stan myślenia, widzę tylko tu i teraz, to mnie tak jakby zwiąże 
i nie widzę przez to dalej tego, co mogłam osiągnąć, co może być w przyszło-
ści. Takie patrzenie tu i teraz, jak jest problem, zabrania mi bycia szczęśliwą” 
(Studentka 2).

Jak zauważa respondentka „na przykład praca studenta nie zawsze jest przy-
jemnością, bo musimy włożyć wiele starań, aby pewne rzeczy osiągnąć” (Stu-
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dentka 1). Można więc wnioskować, że badani studenci są świadomi tego, czym 
jest szczęście i wiedzą, jak dążyć do jego osiągnięcia.

Z analizy danych empirycznych wynika, że studenci pedagogiki uważają, że 
szczęścia nie tworzą ludzie. Świadczy o tym wypowiedź studentki: „szczęście 
nie jest zakorzenione w nas indywidualnie, a jest coś, co nad tym szczęściem 
czuwa, więc jakby nie jesteśmy w stanie sami panować nad tym szczęściem” 
(Studentka 1). Co ciekawe, badana zauważa, że szczęście może nam przynosić 
ktoś lub coś. Ponadto jako bardzo ważny zauważa fakt, że „coś” wciąż nad nami 
jest i w pewien sposób kieruje naszym losem. Studentka podkreśla „można 
powiedzieć, że coś czuwa nade mną i coś sprawia, że to szczęście osiągam, 
więc można powiedzieć, że szczęście tak naprawdę nie wynika z nas samych, 
my nie jesteśmy w stanie pracować nad naszym szczęściem, ale jest coś, co 
to szczęście nam przynosi” (Studentka 1). Wielokrotne podkreślanie tej samej 
myśli może świadczyć, że studentka jest przeświadczona o swoich wartościach 
i przekonaniach. Warto jednak zwrócić uwagę, że zauważa ona, iż „szczęście 
jest nieraz przypadkiem” (Studentka 1), co może sugerować o jej niepewności 
wobec pewnych wartości.

Warto również zwrócić uwagę na inne elementy, które przynoszą szczęście 
studentom pedagogiki. Respondentka podkreśliła, że posiada różne symbole, 
miejsca, które pomagają jej w osiągnięciu szczęścia. Przykładem może być 
wykonywanie znaku krzyża przed ważnymi wydarzeniami, o których wspo-
mniała jedna z badanych osób: „aby mieć szczęście w podróży, czyli dotrzeć 
bezpiecznie do celu, to zawsze wykonuję znak krzyża, czyli się żegnam” (Stu-
dentka 1). Miejscem, które może przyczynić się do osiągania szczęścia w życiu 
codziennym studentów pedagogiki jest kościół. Świątynia wydaje się być uko-
jeniem i uspokojeniem, co zauważa rozmówczyni „przed moją obroną pracy 
licencjackiej poszłam dzień wcześniej do kościoła i wydaje mi się, że było to 
dla mnie ważne” (Studentka 1).

Podsumowanie i wnioski

Szczęście w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo istotną rolę. Analiza 
literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, iż pomimo występujących w ży-
ciu niepowodzeń, ludzie są w stanie odczuwać szczęście. Na postawie badań 
przeprowadzonych w nurcie jakościowym, uznać można, iż obraz szczęścia 
z perspektywy doświadczeń studentów jest dość jednoznaczny. Na podstawie 
analizy wypowiedzi studentów, można stwierdzić, że człowiek jedynie przyczy-
nia się do budowania szczęścia, lecz efekt końcowy nie zawsze jest zależny od 
jednostki. W odczuciach badanych studentów pedagogiki, możliwe jest, iż ktoś 
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czuwa nad szczęściem i pozwala nam go doświadczać. Badania prezentowane 
w niniejszym artykule nie wyczerpują tematyki związanej z odczuwaniem 
szczęścia. Stanowią one swego rodzaju badania wstępne, zachęcające do dalszej 
eksploracji badawczej podjętej tematyki.
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abstract

tHe exPerience oF HaPPiness in PedaGoGy students’ daily 
liFe

This article addresses the problem of experiencing happiness in the everyday life of 
students, referring to positive psychology.The purpose of the qualitative research was to 
recognize the experience, the feeling and the experiencing of happiness in the everyday life 
of pedagogy students. The first part of the article sets out the area of interest for the author’s 
research and presents basic concepts, definitions related to the concept of research adopted 
by the authors, such as happiness and everyday life.Then the methodological assumptions 
of the conducted qualitative research are described, using the case study method.The most 
extensive part of the article is the analysis and interpretation of own research results.On the 
basis of the analysis and interpretation of qualitative data, it can be argued that in everyday 
student life, there are many situations that foster the feeling of happiness.The presented 
analyses of the research are the basis for the conclusionsin the final part of the article.
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wzorce kobiecości Przedstawione 
w FilmacH walta disneya

wstęp

W artykule Wzorce kobiecości przedstawione w filmach Walta Disneya zostały 
przedstawione wyniki badań dotyczące zbioru realizacji filmowych wymienionej 
wytwórni. Praca skupia się przede wszystkim na wzorcach kobiecości, jakie 
prezentują oryginalne produkcje Walta Disneya oraz te, do których tytułowa 
wytwórnia filmowa ma zakupione prawa. W artykule uwzględniono czynnik 
chronologiczny – trzy okresy produkcji W. Disneya i czynnik jakościowy, odno-
szący się do scenariuszy ciała przedstawiających kobietę w kategoriach takich 
jak: obiekt seksualny, kulturystyka, anoreksja, kobieta wirtualna.

Wyniki badań zaprezentowane w artykule zgromadzone zostały z wyko-
rzystaniem obserwacji i analizy materiałów filmowych. Wykorzystano w tym 
celu sylwetki wybranych postaci filmowych będące przedstawicielkami dzieł 
Disneya i sklasyfikowano je według wspomnianych wyżej kategorii.

Artykuł odwołuje się do zależności występujących pomiędzy filmami Di-
sneya, a kreowaniem stereotypów i autostereotypów dotyczących kobiecości. 
Wskazuje również na zmiany występujące w postrzeganiu kategorii kobiecości 
na przestrzeni lat w tejże filmografii.

Rozważania należy rozpocząć od przedstawienia tego, czym właściwie jest 
kobiecość. Należy tu zawrzeć podejście związane z tym, co określane jest jako 
cechy biologiczne, tudzież naturalne (określane również jako esencjalizm) oraz 
społeczny konstruktywizm, który przedstawia perspektywę dotyczącą procesów 
społecznych determinujących pojęcie kobiecości (Gromkowska 2002).

Rozpoczynając wyjaśnienia od kontekstu dotyczącego społecznego konstruk-
tywizmu, należy zaznaczyć, że w perspektywie społeczno-kulturowej używa 
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się zwykle określenia „rodzaj”, czyli gender. Tak jak w przypadku wielu innych 
pojęć, jest to pojęcie o różnorodnym zakresie znaczeń. Jednak najczęściej używa 
się go w literaturze, jako przeciwstawnego do terminu płeć (sex). Pojęcie płci 
zawiera w sobie wszystko, co rozumiane jest pod pojęciem płci biologicznej. 
A zatem są to fizjologiczne oraz anatomiczne cechy płciowości (Gromkowska 
2002). Rodzaj jest natomiast znaczeniem psychologicznym, społecznym i kul-
turowym, które jest narzucane biologicznej tożsamości płciowej (Gontarczyk 
1995). To rozumienie często stosuje się do wyodrębnienia i rozróżnienia od 
siebie społecznego charakteru różnic dotyczących płci – kobieta i mężczyzna. 
Podkreśla się, że rodzaj stanowi kategorię psychologiczną i kulturową, co wpły-
wa na to, że może być on w pełni niezależny od płci biologicznej (esencjalizm), 
a niekiedy z nią sprzeczny (Millet 1982).

Agnieszka Gromkowska, powołując się na Judith Butler, zauważa, że nie 
istnieje żadna esencja pozwalająca na uzewnętrznienie rodzaju, ani też ideał, do 
którego dąży. Warto zaznaczyć, że rodzaj budowany jest na podstawie działań 
społecznych. Są to wszelkie działania dotyczące realizacji siebie, tworzenia 
własnej tożsamości, lecz nie można uznać tego za odgrywanie roli w teatralnym 
sensie, a kreowanie siebie, swojego „ja”. Nie jest to coś, co można przedsta-
wić jako efekt genetycznych uwarunkowań, a pochodną praktyk społecznych 
(Gromkowska 2002). W kulturze Zachodu stosunek między rodzajem żeńskim 
i męskim jest w wyraźnej asymetrii, opiera się na dominacji. Dominacja ta 
polega na tym, że rodzaj męski uzyskał status tzw. „uniwersum”, stając się 
standardem i uzależniając od siebie definicję rodzaju żeńskiego (Flax 1989).

W społeczeństwach Zachodu panuje zwyczaj pojmowania gender (rodzaj) 
jako tożsamego z kategorią płci (sex). W związku z tym rodzaj postrzega się 
jako naturalne zjawisko łącznie z jego uwarunkowaniami. Perspektywa ta wska-
zuje, że kobiety i mężczyźni w pełni naturalnie różnią się od siebie nie tylko 
z perspektywy uwarunkowań biologicznych, ale również psychicznych. Róż-
nice psychiczne stanowią więc naturalny skutek uwarunkowań biologicznych 
(Gromkowska 2002).

Najważniejszym celem artykułu jest zaprezentowanie tego, jakie wzorce 
kobiecości prezentowane są w dziełach pochodzących z filmografii Disneya, 
a także jakie cechy związane z tym przynależą do poszczególnych wzorców. W 
swoich badaniach skupiłam się na celu opisowym ze względu na przedstawienie 
wzorców kobiecości występujących w filmach Disneya zaprezentowanych w po-
niższej części artykułu. Cel opisowy ma za zadanie w sposób trafny i dokładny 
opisać, np. cechy danej grupy. Pozwala również na zastosowanie celu wyjaśnia-
jącego, który tłumaczy, dlaczego dane zjawisko występuje w konkretny sposób. 
Przedmiotem analizy jest jednostka, a nie grupa osób (Babbie 2005). Problemem 
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badawczym postawionym w pracy jest odpowiedzenie na pytanie, jakie wzorce 
kobiecości prezentowane są w filmach wytwórni Walta Disneya. A w związku 
z tym, próba zrozumienia tego, jak ta wytwórnia filmowa prezentuje kobiety. 
Ze względu na badanie wzorców kobiecości w dziełach konkretnej wytwórni 
filmowej swoje badania skupiłam na obserwacji konkretnych bohaterek filmów 
Disneya w badaniu dynamicznym, a konkretniej badaniu trendów (Babbie 2005). 
Zmiennymi są w tym przypadku poziom romantyzmu, zależności od innych, 
kulturystyka ciała, poziom i występowanie anoreksji. Badaniu zostało poddane 
13 księżniczek. Filmami poddanymi analizie wraz z latami ich produkcji są: 
„Królewna Śnieżka” (1937), „Kopciuszek” (1950), „Śpiąca Królewna” (1959), 
„Mała Syrenka” (1989), „Piękna i Bestia” (1991), „Alladyn” (1992), „Pocahon-
tas” (1995), „Mulan” (1998), „Księżniczka i Żaba” (2009), „Zaplątani” (2010), 
„Merida Waleczna” (2012) i „Kraina lodu” (2013).

Pod uwagę wzięty został: podział ze względu na poszczególne okresy ist-
nienia Disneya, jakimi obecnie są: wiek klasyczny, wiek renesansu oraz wiek 
modernistyczny (Super Carlin Brothers 2015), przyporządkowanie przedstawi-
cielek poszczególnych modeli zachowań do odpowiedniego okresu oraz podział 
ze względu na scenariusze ciała oraz tożsamości w kulturze globalnej.

Biorąc pod uwagę podział przedstawiony w powyższej tabeli opartej o prze-
prowadzone przeze mnie obserwacje, powstały 3 typy wzorców kobiet. Są to: 
kobieta ery klasycznej, renesansowa i modernistyczna. Każdy z poszczególnych 
wzorców posiada typowe dla niego cechy charakterystyczne:

Kobieta klasyczna – przedstawicielkami tej grupy w filmach Disneya są 
w tym przypadku Królewna Śnieżka, Aurora i Kopciuszek. Kobietę ery klasycz-
nej w odniesieniu zarówno do płci jak i rodzaju charakteryzuje wysoki poziom 
romantyzmu, który łączy się z pragnieniem spędzenia reszty życia przy boku 
księcia. Poziom relacji jest na niskim poziomie, chociaż to romans determinuje 
życie kobiety. Kobieta jest, tak jak było wspomniane we wcześniejszych aka-
pitach, uprzedmiotowiona, zapomina się również o jej podmiotowości, nieza-
leżności oraz wolnej woli. Na przykładzie Kopciuszka wyraźnie widać, że cała 
jej historia dąży do wspólnego życia z księciem, którego spotkała, zakochując 
się w nim na poziomie płytkiej bezosobowej relacji.

Kobieta renesansowa – przedstawicielkami Disneya są w tym przypadku 
Bella, Ariel, Jasmina, Pocahontas oraz Mulan. Ten wzorzec kobiecości opiera 
się na zadziorności i silnej woli bohaterek. W przeciwieństwie do kobiet wieku 
klasycznego historię determinuje tu potrzeba przeżycia przygody, a nie romans. 
Wątek miłosny staje się tu kwestią poboczną dla fabuły, jednak występuje w za-
kończeniu historii. Przykładem takiej postaci jest Mulan, którą cechuje bardzo 
silna osobowość. Wydaje się być niezależna od mężczyzn, jednak ostatecznie 
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jej miłością zostaje Kapitan Shang. Pokazuje to, że kobiety choć stają się nie-
zależne, to jednak wątek miłosny stanowi tu ważny element.

Kobieta modernistyczna – przedstawicielkami tego wzorca kobiecości są 
w tym przypadku Tiana, Roszpunka, Merida Waleczna, Elsa oraz Anna. Kobiety 
prezentujące ten wzorzec cechuje wysoki poziom niezależności, ciekawości 
świata oraz pracowitości. W tym przypadku to nie chęć przeżycia przygody 
czy romans cechują historię, a pragnienie podążania za własnymi ideałami 
oraz wartościami. Romans w tym przypadku stanowi w pełni poboczny wą-
tek, jednak w przeciwieństwie do pozostałych wzorców jest to relacja oparta 
na bliskości oraz głębszym poznaniu drugiej osoby. Mamy tu do czynienia 
z równouprawnieniem pomiędzy rodzajem męskim i żeńskim oraz wyraźną 
podmiotowością. Przykładem może tu być postać Meridy Walecznej, która 
jest niezwykle niezależną od decyzji jej rodziny osobą, jest bardzo pracowita 
w dążeniu do uratowaniu swojej matki. Bohaterka odcina się od romansu, do 
którego nakłaniają ją rodzice. Wskazuje to na to, że romans nie determinuje już 
losów kobiety, w przeciwieństwie do jej ideałów oraz niezależności.

W odniesieniu do scenariuszów ciała oraz tożsamości w kulturze globalnej 
przywołuje się wzorce kobiecości takie jak:

 – kobieta jako obiekt seksualny;
 – kobieta kulturystka (eksplozja ciała);
 – kobieta anorektyczka;
 – kobieta wirtualna będąca symulacją istnienia (Gromkowska 2002).

Tabela 1. Wzorce kobiecości ze względu na okresy istnienia Disneya.

okresy Przedstawicielki wśród 
księżniczek cechy typowe dla danego wzorca

Wiek klasyczny Królewna Śnieżka, Auro-
ra, Kopciuszek

Cechuje go wysoki poziom romantyzmu, 
marzenie o „szczęśliwym zakończeniu” 
przy boku przystojnego księcia, romans 
determinuje historię

Wiek renesansu Bella, Arielka, Jasmina, 
Pocahontas, Mulan

Cechuje go zadziorność oraz wolna wola, 
historię determinuje potrzeba przeżycia 
przygody, romans jako wątek poboczny, 
ale ważny dla zakończenia

Wiek moderni-
styczny

Tiana, Roszpunka, Meri-
da Waleczna, Elsa, Anna.

Cechuje go niezależność, ciekawość oraz 
pracowitość, podążanie za własnymi ide-
ałami determinuje historię, romans jako 
poboczny wątek oparty na bliskości

Źródło: Opracowanie własne
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Kobieta jako obiekt seksualny jest kimś, kto stanowi obiekt pożądania. W hi-
storię kobiecości wpisane jest bycie piękną. Nieodłączną kategorię kobieco-
ści stanowi więc piękno, jako cecha przyporządkowana przez społeczeństwo 
(Gromkowska 2002). W dziejach kultury można zaobserwować wiele ideałów 
piękna, podobnie jest w filmach Disneya, jednak pierwotny mit piękna zwią-
zany z symbolem płodności został przekształcony wielokrotnie na różnorakie 
sposoby. Na przykładzie urodziwego Kopciuszka oraz jego nie mieszczących 
się w kanonach piękna siostrach i Macosze, oraz bajkowo pięknej Śnieżce 
i Złej Królowej można zaobserwować, że piękno nieodłącznie łączy się z do-
brocią, zmianą na lepsze oraz szlachetnością. Z kolei brzydota jest symbolem 
zła, występku, zarozumialstwa czy karą za złe czyny (Gromkowska 2002). 
W związku z tym kobiecość zaprezentowana w filmach Disneyowskich nieod-
łącznie związana jest z urodą, co wskazuje na dobroć, honorowość i czystość 
postaci. W tym przypadku sprawdza się podejście mówiące o tym, że wszelkie 
elementy ciała kobiety stanowią o jej osobowości. I tak: „[…] jest swoim ciałem 
i twarzą. Osądowi jednak podlega jej wygląd, a nie siła, zdrowie czy zdolność 
do efektywnego działania […], oraz to, w jakim stopniu pasuje do męskich 
standardów kobiecości” (Kashack 2001). W taki właśnie sposób funkcjonują 
w odbiorze reprezentantki świata filmowego Disneya.

Odwołując się do słów Kashack, na twarzy kobiety, według powszechnych 
przekonań oraz tego co prezentuje kultura popularna, nie są i nie powinny być 
widoczne jej doświadczenia. Twarz kobiety tak naprawdę niczego nie wyraża, 
nie odzwierciedla przeżyć, emocji, jest po prostu piękna jak twarz porcelano-
wej lalki. Doświadczenie kobiety nie ma praktycznie znaczenia, ponieważ to 
piękno kobiety ma mieć największe znaczenie. Doświadczenie powinno być 
skryte, niedostępne dla oczu obserwatora. Jest ono według powszechnego 
mniemania oczywiste, ponieważ jest przypisane z góry, jednakowe i naturalne 
dla wszystkich kobiet, tak jakby było jedną z jej cech biologicznych (Kashack 
2001). Wzorzec kobiecości w Disneyu prezentuje dokładnie takie właśnie 
podejście zarówno do piękna jak i widocznego na twarzy doświadczenia. 
Lica wszelkich przedstawicielek tejże wytwórni filmowej są porcelanowe, 
idealne ale jednocześnie pozbawione śladów przemyśleń, doświadczeń czy 
też przebytej historii.

Kobieta jako kulturystka rozumiana jest w związku z proporcjonalnością 
muskulatury do rozwoju sfery duchowej i intelektualnej człowieka. Podejście 
to zakłada, że jednostka o muskularnej posturze posiada niski iloraz inteligencji, 
jest nieokrzesana i prymitywna. Zakłada się, że im ciało bardziej delikatne, tym 
bogatsza jest duchowość człowieka (Gromkowska 2002).
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Księżniczki prezentowane przez Disneya mają w większości przypadków 
wiotkie, kruche, zwiewne ciała, a ich cielesność, szczególnie w pierwszej erze, 
opiera się na słabości, niezdecydowaniu i szlachetności (Gromkowska 2002).

W kontekście kobiet reprezentujących filmografię Disneya szczupłe ciało 
promowane przez tę wytwórnię stanowi nieodłączną część wizerunku kobiety. 
Podobnie jak w przypadku kulturystki, wpaja się dziewczynkom, że powinny 
być kruche, efemeryczne, delikatne i zwiewne. To mężczyzna stanowi ich 
fizyczne oparcie, więc nie jest im potrzebna ani siła, ani masa. Powoduje to 
bardzo często promowanie anorektycznej budowy ciała (Gromkowska 2002). 
Są one obiektem marzeń o idealnej kobiecości zarówno dla kobiet, jak i męż-
czyzn. Jednocześnie budują funkcjonowanie stereotypów, które tworzą swoistą 
pułapkę. Stereotyp jest pewnego rodzaju schematem, który stanowi zagrożenie, 
nie tylko niszcząc indywidualność, ale również wspólnotę. Stereotyp może 
porządkować świat i sprawiać przyjemność, ponieważ utwierdza człowieka 
w przekonaniu, że wiedza potoczna jest słuszna, rzeczywistość da się przewi-
dzieć. Buduje pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, lecz zwalnia również 
z konieczności myślenia (Gajda 2005).

Budowanie stereotypów w społeczeństwie może mieć wpływ na tworze-
nie autostereotypów. Przedstawia się je jako wyobrażenia o własnej grupie 
społecznej, jej pozytywnych i negatywnych stronach, oraz jako samoocenę 
własnej grupy w porównaniu do innych grup. Iza Desperak, powołując się na 
Helen Mayer Hacker, zwraca uwagę na fakt, że kobiety jako pewnego rodzaju 
zbiór osób stanowią grupę mniejszościową, poddawaną dyskryminacji płcio-
wej (Desperak 2006). Budowanie postrzegania własnej grupy społecznej jako 
podatnej na asymetrię płci sprawia, że kobiety, postrzegając wzorzec kobiety 
zaprezentowany w powyższych akapitach, przenosić go będą do realnego życia, 
wzmacniając w ten sposób asymetrię.

W ostatnim okresie (modernistyczny) Disney, odwołując się do cybertożsa-
mości, dostrzegł, że w społeczeństwie nie oczekuje się posiadania konkretnego 
typu tożsamości. Nie istnieją już gotowe matryce tożsamości, które przydziela 
się jednostce (Gromkowska 2002). Wszelkie wzorce zostały rozbite, dano czło-
wiekowi wolność oraz możliwość kreowania własnej tożsamości. W związku 
z tym w najnowszych filmach Disneya można zaobserwować różnorodne wzorce 
osobowe wykraczające poza dotychczasowe ramy kobiecości.

W wyniku zaobserwowanych zależności związanych z prezentowanymi 
wzorcami kobiecości można stwierdzić, że społeczność w kontekście kulturo-
wym przypisuje rodzajowi żeńskiemu ustalone cechy. W związku z tym kobiety 
prezentowane w omawianych filmach zostały wpisane w gotowe wzorce, a po-
przez dużą popularność produkcji Disneya przyczyniły się do ich promowania 
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wśród odbiorców. Część cech szczególnie związanych z cielesnością stanowi 
niezbywalny element tych filmów, a ich bohaterki stanowią ideał będący efektem 
asymetrii płci występującej w społeczeństwie Zachodu. Badania wskazują, że 
dopiero okres modernistyczny wprowadził znaczące zmiany w postrzeganiu 
i prezentowaniu wzorca kobiecości.

Piękno prezentowane i wiodące prym w filmografii Disneya jest działaniem 
przemocowym i wkładającym kobietę w pewne ramy siłą. Przykładem tego 
może być anoreksja. Wzorcem występującym we wszystkich filmach Disneya 
jest bardzo szczupła sylwetka delikatnej, mimotycznej księżniczki z wiotkim, 
kruchym, zwiewnym ciałem. Wszystko to pokazuje słabość, niezdecydowanie 
i szlachetność kobiety. Niewiele kobiet prezentowanych na wielkim ekranie 
zaprzecza temu wzorcowi i są to, np. Mulan, Roszpunka czy Merida Walecz-
na. Kobiety te mimo braku atletycznej, a wręcz kulturystycznej budowy ciała 
przełamują stereotyp kobiety stworzonej tylko do założenia rodziny, a ich czy-
ny (Mulan i uratowanie Chin) czy chęć poznania świata i odbycia przygody 
(Roszpunka) są elementem motywującym do działania.

Artykuł ten odwołuje się również do cybertożsamości, która znaczenie miała 
szczególnie w pierwszym okresie istnienia produkcji Disneya. Działania oraz 
motywacje bohaterek kreowane są przez wzorce narzucane przez cybertożsa-
mość. Wzorce te wykreowane są przez społeczeństwo (i jego oczekiwania) oraz 
producentów filmowych, a postaci kobiece w pełni im ulegają, przedstawiając 
wzorzec kobiety w opresji, tak jak ma to miejsce w przypadku Śnieżki. Kobieta 
ta nie posiada realnego wpływu na bieg zdarzeń oraz kierunek swoich działań, 
a biernie przyjmuje narzuconą jej cybertożsamość. Niewielkie zmiany widoczne 
są w erze renesansu, gdzie kobiety stają się bardziej wszechstronne, pomimo tego, 
że wątek romansu i spełniania oczekiwań, jakie stawia społeczeństwo, jest wciąż 
obecny. Dopiero modernizm czyni kobietę w pełni niezależną i świadomą swoich 
działań, jest to jednak stosunkowo krótko trwający okres, gdyż jego początek 
można datować na rok 2009, w którym wyprodukowano „Księżniczkę i żabę”..

Wzorce te są wciąż obecne w mentalności społeczeństwa. A co za tym idzie 
wpływają na postrzeganie kobiecości przez odbiorców. Może się to wiązać 
z kreowaniem stereotypów kobiecości i może stanowić pole do przeprowadzenia 
kolejnych badań w tym zakresie. Przeprowadzone badania są istotne ze względu 
na to, że bajki oraz filmy Disneya uczestniczą w rozwoju młodego człowieka 
i mogą stanowić o jego przyszłym rozwoju.

Praktyczne konsekwencje i zastosowania przedstawionych ustaleń mogą 
mieć wpływ na postrzeganie kobiecości oraz unikanie przenoszenia przedsta-
wianych wzorców do realnego życia, szczególnie ze względu na sztuczność, 
na przykład twarzy kobiety. W przeciwieństwie do rzeczywistości nie widać na 
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niej przeżyć ani doświadczeń, a jedynie nieskazitelnie piękny wygląd. Doświad-
czenie zostaje skryte, niedostępne dla oczu obserwatora. Wzorzec kobiecości 
w Disneyu prezentuje takie podejście zarówno do piękna jak i widocznego 
na twarzy doświadczenia. Lica wszelkich przedstawicielek tejże wytwórni 
filmowej są porcelanowe, idealne, ale jednocześnie pozbawione śladów prze-
myśleń, doświadczeń czy też przebytej historii, co nie ma żadnego przełożenia 
na rzeczywistość.

Podsumowanie

Podsumowując treść artykułu, warto zwrócić uwagę na zastosowane w pracy 
podziały wzorców. Pierwszym z nich był podział związany z okresami istnie-
nia wytwórni filmowej Walta Disneya (klasyczny, renesans, modernistyczny), 
który wskazuje na zmiany w postrzeganiu kobiecości – od kobiet uwikłanych 
w asymetrię płci i uzależnienie od świata mężczyzn oraz cybertożsamości, do 
kobiet stanowiących indywidualny byt, decydujący o własnym losie. Z per-
spektywy scenariuszów ciała i tożsamości w kulturze globalnej kobieta jest 
przedstawiana jako obiekt seksualny, gdzie zaprezentowany jest prymat ciała 
oraz asymetria płci, w której postrzeganie kobiecości jest determinowane przez 
sylwetkę mężczyzny. W perspektywie postrzegania ciała kulturystyka i ano-
reksja, są pojęciami dotyczącymi tej samej kategorii cielesności skupionej na 
budowie ciała prezentowanych postaci. Kobieta jest przedstawiona jako delikat-
na kobieta o wyeksponowanej seksualnie sylwetce, służącej tylko do zdobycia 
mężczyzny, który stanowi podporę kobiety. To zmienia się dopiero w połowie 
filmografii Disneya przy postaciach takich jak Mulan, Roszpunka czy Merida 
Waleczna. Cybertożsamość, która stanowi pewnego rodzaju przeciwieństwo 
dawniej stosowanego zbioru szablonów dotyczących postaw oraz wzorców 
rodzajowych, w erze modernistycznej zyskuje na znaczeniu, gdyż dopiero 
wtedy kobiety Disneya same zaczęły kreować własną tożsamość. Postrzeganie 
i używanie konkretnych wzorców kobiecości ma wpływ na to, w jaki sposób 
kobiecość odbierana jest w rzeczywistości, a to ma wpływ na sytuację kobiet 
w ich prywatnym oraz publicznym życiu.
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abstract

Feminity Patterns Presented in walt disney moVies

The aim of the study is to learn about the femininity patterns presented on the screen, and 
for this purpose, observation and analysis of Disney. The content of the article, it’s worth 
paying attention to the applied pattern divisions. The first was the division associated with 
the periods of existence of the Walt Disney film studio (classic, renaissance, modernist), 
which indicates changes in the perception of femininity. From the perspective of body and 
identity scenarios, a woman is portrayed as a sexual object, where the primacy of the body 
and gender asymmetry are presented, in which the perception of femininity is determined 
by the figure of the man. From the perspective of perception of the body, bodybuilding 
and anorexia, are concepts related to the same category of body, a woman is portrayed as 
a delicate being with a sexually exposed figure used to conquer a man. This only changes 
in the middle of Disney filmography with characters such as Mulan. The perception and 
use of specific femininity patterns has an impact on how femininity is perceived in reality, 
and this affects the situation of women in their private and public lives.

słowa kluczowe: kobiecość, wzorce, Disney, księżniczki, rodzaj

keywords: feminity, patterns, Disney, princesses, gender
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zJawisko PatostreaminGu w oPinii 
cyFrowycH tubylców

wstęp

Rozwój technologii wpływa na zmianę funkcjonowania człowieka w prze-
strzeni społecznej. Sytuacja ta w dużej mierze dotyczy dzieci i młodzieży. Cechą 
charakterystyczną współczesnej cywilizacji jest wyraźne obniżenie wieku inicja-
cji medialnej. Widok dziecka sprawnie posługującego się smartfonem już nikogo 
nie dziwi. Prensky (2001), charakteryzując młodych ludzi, używa sformułowania 
„cyfrowi tubylcy”, które wskazuje na ich silny związek z nowymi mediami. Jest 
to pokolenie ludzi dojrzewających i wzrastających w środowisku maksymalnie 
nasyconym nowymi cyfrowymi technologiami (Jędrzejko, Morańska 2014). 
Młodzież funkcjonuje w rzeczywistości nieograniczonego dostępu do Internetu, 
komputera i smartfona. Ich wzajemne interakcje często pozbawione są realnego 
kontaktu i wzajemnych oddziaływań, a odbywają się jedynie w świecie online. 
Rzeczywistość, w której funkcjonują, to świat z 24-godzinnym nieograniczo-
nym dostępem do Internetu, portali społecznościowych oraz stron i aplikacji 
internetowych. Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, są przestrzeniami ich 
swobodnej eksploracji i wyrażania siebie.

Prężny rozwój mediów elektronicznych, wzrastająca popularność oraz po-
wszechna dostępność są wyznacznikami ich szerokiego zastosowania w róż-
nych obszarach życia. Z drugiej jednak strony stają się determinantem wzrostu 
zachowań patologicznych i ryzykownych w cyberprzestrzeni. Przyczyną tego 
może być niewystarczająca kontrola rodzicielska, brak świadomości zagrożeń 
w świecie multimediów i poczucie anonimowości w sieci, które skłaniają do 
podejmowania niewłaściwych zachowań w Internecie. W związku z tym ob-
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serwuje się wzrost zagrożeń mających pośrednie lub bezpośrednie połączenie 
z patologicznymi treściami umieszczanymi w sieci. Możemy do nich zaliczyć: 
cyberprzemoc, seksting, grooming, a także patostreaming, który stanowi przed-
miot analizy niniejszego artykułu.

charakterystyka zjawiska

Patostreaming jest zagrożeniem, które w przestrzeni medialnej jest stosun-
kowo nowym zjawiskiem. Głównie ze względu na swoją „świeżość” w litera-
turze przedmiotu nie odnajduje się wielu informacji na jego temat popartych 
badaniami empirycznymi. Sama nazwa zjawiska składa się z dwóch członów. 
Partykuła pato pochodzi od słowa patologia, natomiast streaming odnosi się do 
usługi internetowej polegającej na transmisji online plików audio lub audiowizu-
alnych bez konieczności pobierania ich na własny sprzęt elektroniczny. Można 
zatem zdefiniować je jako internetową transmisję, która przedstawia w czasie 
rzeczywistym treści o charakterze wulgarnym i przemocowym (Kmieciak-
-Goławska 2018).

Zjawisko streamingu jest obecne w przestrzeni cyfrowej już od dłuższego 
czasu. W Internecie można odnaleźć zróżnicowane tematycznie streamy – 
transmisje na żywo z turniejów gamingowych, ślubów celebrytów, konferencji 
naukowych lub kanały prowadzone przez indywidualne osoby. Obserwatorzy 
danego staremu, oglądając jego transmisję na żywo, mają jednocześnie moż-
liwość komentowania go, wymieniania własnych poglądów i opinii z innymi 
członkami społeczności uczestniczącej. Tego rodzaju transmisje stały się de-
terminantem popularności i rozwoju karier wielu czołowych youtuberów. Chęć 
zaistnienia w sieci i zdobycia popularności związana jest również z faktem, że 
wiele osób dzieli się swoim codziennym życiem, prezentując jednak jego ne-
gatywne oblicze. Zachowania dewiacyjne i społecznie negowane, czyli libacje 
alkoholowe, przemoc, wulgarny język, jak również bójki można także odnaleźć 
w transmisjach na żywo pokazywanych przez grono youtuberów, zwanych 
patostreamerami.

Patostreamerzy przybierają czasem wymyślne nicki (Gural, Rafonix, Rafatus, 
Daniel Magical) i są często mało rozpoznawalni dla „starszej” grupy cyfrowych 
tubylców. Natomiast dla dojrzewających nastolatków, a nawet dzieci, stają się 
oni postaciami opiniotwórczymi, a nawet autorytetami. Wspomniani patostre-
amerzy umieszczają filmiki o patotematyce na serwisie YouTube. Prezentowane 
formy i treści mogą się różnić u poszczególnych nadawców, jednak można 
wskazać kilka kluczowych elementów składających się na obraz typowego 
streamu (Wójcik i in. 2019).
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Wchodząc na określoną transmisję, zazwyczaj można obserwować obraz 
z jednej kamery znajdującej się w pomieszczeniu, w którym przebywa sam 
streamer lub jest on w towarzystwie swoich znajomych albo rodziny, którzy 
zazwyczaj w pełni świadomie w niej uczestniczą. Podczas oglądania pato-
streamu możliwe jest wpłacanie tzw. donejtów, czyli napiwków, najczęściej 
w symbolicznej kwocie kilku złotych. Nicki osób wpłacających największą 
ilość pieniędzy są wyświetlane na bieżąco, co umożliwia także wchodzenie 
w interakcję z patostreamerami. Publiczność znajdująca się przed ekranem nie 
musi być biernym odbiorcą przekazu, ale może również sugerować określone 
zachowania lub wręcz wymagać np. bójek czy awantur. Czas transmisji nie ma 
określonego limitu. W związku z tym zdarzają się krótkie kilkuminutowe seanse, 
ale również takie, które trwają nawet kilka dni. Podczas nagrania pokazywane 
są niezwykle wulgarne, agresywne i patologiczne zachowania. Można do nich 
zaliczyć: podpalanie kolegów, upijanie się do nieprzytomności, bicie swoich 
partnerów, ataki z użyciem gazu. Wszystkim aktywnościom towarzyszy pry-
mitywny, arogancki i bardzo wulgarny język uczestników.

Aktywności patostreamerów, które są najbardziej spektakularne, określane są 
jako dymy. Można do nich zaliczyć wyjątkowo agresywną bójkę, demolowanie 
lokalu lub sytuacje zupełnie nietypowe i nieobliczalne, na przykład podpalenie 
peruki. Takie akcje są najbardziej pożądanym elementem w przestrzeni streamów 
(Wójcik i in. 2019). To najbardziej wyczekiwane przez publiczność momenty, 
których skutkiem jest zwiększenie ilości wyświetleń danego kanału. Przekłada się 
to bezpośrednio na wzrost popularności i rozpoznawalności danego patostreamera.

Pomimo faktu uczestniczenia w aktywnościach o podobnym charakterze, 
stosunki między patostreamerami nie zawsze są przyjazne. Zdarzają się sytu-
acje mobilizowania swoich widzów do wchodzenia na inne kanały i obrażania 
ich twórców poprzez negatywne komentarze. Konkurencja ta wynika z faktu, 
iż patoyoutuber traktuje patostreamy jako pracę i źródło swojego dochodu. 
Pragnie on jak najdłużej zostać popularnym i dąży do eliminowania swoich 
internetowych konkurentów.

Zdarzają się również sytuacje, w których patostreamer nawiązuje interakcję 
ze swoimi odbiorcami, którzy czują się z tego powodu wyróżnieni. Niejed-
nokrotnie widz, prowadząc rozmowę z wideotwórcą namawiającym go do 
podejmowania różnego rodzaju działań i czynności, może być pokazywany 
podczas transmisji na żywo. Ze względu na dużą popularność tych kanałów, 
osoby takie mogą stać się ofiarą hejtu, żartów, obelg pod swoim adresem, mogą 
doznać szykanowania w gronie lokalnej społeczności.

Kanały z patotreściami najczęściej nie posiadają opcji zapisu filmików na 
koncie, gdyż usuwane są one od razu po zakończeniu streamu. Jednak zde-
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cydowana część odbiorców zna treści prezentowane na patokanałach z tzw. 
shotów. Stanowią one wycięte fragmenty z wielogodzinnych sesji, ale nie są 
one tworzone przez samych streamerów. Za ich tworzenie są odpowiedzialne 
osoby określane mianem shoterów, którzy wrzucają je na swoje profilowe, in-
ternetowe kanały. Przekłada się to bezpośrednio na popularność prowadzonego 
własnego profilu, ale także na promocję samych patostreamerów. Niezwykle 
często to właśnie te osoby są pośrednio odpowiedzialne za popopularność pa-
tostreamera, który nie musi mieć na swoim kanale zapisanych filmów, by być 
obecnym w kanale YouTube (Wójcik i in. 2019).

Nieodzownym elementem transmisji patostreamowych jest hejt i hate speech. 
Pochodzą one od angielskich słów określających wrogie zachowanie w sieci 
i poza nią (Gawrol. 2016). Stanowią one nieodłączną część patorelacji. Pejo-
ratywne komentarze, złośliwe uwagi nie są dla patostremerów czymś nega-
tywnym, a wręcz są treściami pożądanymi. Zjawiska te budują większy zasięg 
i rozgłos prezentowanych treści, co jest głównym celem twórców, którzy dzięki 
nim stają się swoistymi celebrytami. Na ich sławie bazują reklamodawcy czy 
producenci telewizyjni, zapraszając ich do występów w różnych kampaniach 
i programach. Przykładem takiego występu jest gala Fame MMA w Koszalinie 
w 2018 roku. Do walki wówczas stanęli najwięksi wrogowie – opozycyjni pa-
tostreamerzy Daniel Magical i Rafonix, wzbudzając wiele emocji i komentarzy 
wśród młodego pokolenia. Takie działania bezpośrednio przekładają się na 
zyski z transmisji telewizyjnych, ale jednocześnie promują negatywne postawy 
w przestrzeni społecznej.

Patostreaming, jak każde zjawisko, ma wiele przyczyn. Mogą być nimi: 
niewystarczająca kontrola rodzicielska, brak świadomości zagrożeń w świecie 
multimediów, a także poczucie pozornej anonimowości w sieci, które skłania 
młode osoby do podejmowania ryzykownych zachowań w Internecie. Również 
niewłaściwe relacje w świecie nastolatków i poczucie osamotnienia wpływają 
na to, że nadmiernie angażują się oni w przestrzeń wirtualną, marnotrawiąc 
zarówno swój czas, jak i nierzadko oszczędności, na rozwijanie patologicznej 
aktywności. Powszechne współcześnie zacieranie wartości, zasad moralnych 
oraz norm społecznych, a także przesunięcie granicy w akceptowalnych przez 
społeczeństwo zachowaniach, również wpływa na nasilanie się tego negatyw-
nego zjawiska.

Patostreaming wpływa destrukcyjnie na młodych odbiorców. Oglądając 
materiały o takiej tematyce, dzieci i młodzież niejednokrotnie nie są w stanie 
obiektywnie ocenić zachowań zaprezentowanych w nagraniach. Świat real-
ny i dopuszczone w nim normy społeczne często nie pokrywają się z fikcją, 
sztucznie kreowaną przez patologicznych twórców, łamiących nie tylko obo-
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wiązujące zasady moralne i etyczne, lecz również i prawne. Młodzi ludzie 
próbują przenosić oglądane sceny do realnego świata, „ślepo” podążając za 
swoimi patoidolami. Takie zachowanie może doprowadzić do nieporozumień 
i konfliktów wewnątrzrodzinnych, międzykoleżeńskich, ale również może mieć 
pewne konsekwencje prawne. W tym miejscu warto podkreślić znaczącą rolę 
pedagogów i instytucji edukacyjnych w kreowaniu właściwych postaw wobec 
nowej rzeczywistości cyfrowej. To m.in. szkoła powinna umiejętnie kształtować 
nie tylko otwarty stosunek do otaczającego uczniów świata, ale także wdrażać 
ich do samodzielnego myślenia i działania. Jest to nierozerwalnie związane 
z twórczym niepokojem i konstruktywną krytyką wobec przestrzeni, w której 
funkcjonują (Kowalczuk. 2016). Może to stanowić najlepszą ochronę przed 
destrukcyjnymi treściami, z którymi młodzież codziennie ma kontakt w sieci.

cel i metody

Inspiracje badawcze mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter i być po-
dyktowane różnymi względami. Ich źródłem mogą być osobiste doświadczenie 
badacza, odniesienie do relacji z przestrzenią społeczną, ale też przeświadczenie, 
że dokonane wcześniej analizy nie dostarczają satysfakcjonującej odpowiedzi 
dotyczącej badanej sytuacji (Flick 2010).

Dlatego też tematem badań niniejszej pracy uczyniłyśmy zjawisko patostre-
amingu w opinii cyfrowych tubylców. Ma to związek zarówno z zauważanym 
przez nas brakiem pozycji w literaturze naukowej opisujących to zjawisko, jak 
również z silnym negatywnym oddziaływaniem na przestrzeń społeczną – co 
wydaje nam się szczególnie istotne z punktu widzenia pedagoga. W wybo-
rze tematu ważne były również nasze osobiste odczucia wynikające z faktu, 
iż jesteśmy aktywnymi użytkownikami Internetu, a jednocześnie studentami 
pedagogiki chcącymi mieć wpływ na kształtowanie sposobów korzystania 
z cyberprzestrzeni.

Przedmiotem badań niniejszej pracy uczyniłyśmy zjawisko patostreamingu 
w sieci, natomiast głównym jej celem – poznanie opinii uczniów szkół ponad-
podstawowych na temat analizowanego zjawiska. W związku z tym, głównym 
problemem naszej pracy było pytanie: W jaki sposób cyfrowi tubylcy odbierają 
zjawisko patostreamingu?

W celu otrzymania odpowiedzi na postawione pytanie i zdobycia niezbędnego 
materiału badawczego posłużono się metodą sondażu diagnostycznego oraz an-
kietą jako techniką badawczą. Do uzyskania potrzebnych danych wykorzystano 
narzędzie badawcze, jakim był autorski kwestionariusz ankiety składający się 
z piętnastu pytań. Były to zarówno pytania zamknięte jak i otwarte, w których 
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Rysunek 1. Najpopularniejsze serwisy społecznościowe wśród badanych.

Źródło: Opracowanie własne

respondenci mieli możliwość przedstawienia swoich sprecyzowanych opinii. 
Badania stanowiące podstawę pracy zostały przeprowadzone w listopadzie 
2019 roku, na grupie100 uczniów szkół ponadpodstawowych, wśród których 
byli sami mężczyźni uczęszczający do klas I-V.

wyniki badań i dyskusja

Podjęte badania miały pomóc w poznaniu opinii uczniów na temat zjawiska 
patostreamingu. Wybrane wyniki badań oraz wnioski, które uznałyśmy za naj-
bardziej interesujące, zostały zaprezentowane w poniższej analizie empirycznej.

Na wstępie prowadzonych badań zapytano respondentów o to, z jakich ser-
wisów społecznościowych korzystają najczęściej.

Respondenci mieli możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi. 
Z analizy uzyskanych danych wyraźnie wynika, że największą popularnością 
cieszą się serwisy społecznościowe, takie jak YouTube (95%) oraz Facebook 
(85%). Ich wskazania były zdecydowanie dominujące. Stosunkowo popularne 
są także Instagram (61 %) i Snapchat (59%). Pozostałe serwisy nie cieszyły 
się znaczną popularnością. Z badań wyraźnie wynika, że młodzież wybiera te 
przestrzenie, które najlepiej spełniają funkcję rozrywkową, ale także i komuni-
kacyjną. Jednoznaczne wskazanie kanału YouTube może świadczyć o tym, iż 
młodzież ma stosunkowo dużą szansę na kontakt z treściami patostreamowymi, 
które publikowane są głównie na tym właśnie serwisie.

W związku z powyższym, kolejnym naszym pytaniem zadanym respondentom, 
było pytanie o częstotliwość oglądania materiałów patostreamowych w sieci.

Badania wskazały, że aż 26% młodych ludzi codziennie ogląda materiały 
o treściach patostreamowych, a 20% robi to kilka razy w tygodniu. Łącznie 
daje to 46% stosunkowo wysokiej aktywności młodzieży w zakresie śledzenia 
materiałów o charakterze patotreści.
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36% respondentów wskazało, że ogląda te kanały jedynie kilka razy 
w miesiącu. Jedynie 14% uczniów nie śledzi ich w ogóle. Dokonana analiza 
danych wyraźnie wskazała, że zdecydowana większość badanych uczniów 
miała, z większą lub mniejszą częstotliwością, kontakt ze szkodliwymi mate-
riałami o takim charakterze.

Ze względu na dużą atrakcyjność wśród badanych uczniów treści będących 
przedmiotem badań ważnym było również pytanie o źródła zdobywania infor-
macji o patostreamie.

Jak można wyczytać z powyższego wykresu, najwięcej respondentów (64%) 
wskazało, iż samodzielnie znalazło w Internecie materiały o treściach patostre-
amowych. Na zareklamowanie przez znajomych oraz na informacje w mediach 
wskazała podobna liczba badanych (odpowiednio 15% i 17%). Z dokonanej 
analizy uzyskanych odpowiedzi możemy wnioskować, że duża liczba młodych 
ludzi samodzielnie eksploruje przestrzeń Internetu i wyszukuje różne materiały, 
do których zaliczyć można również te o charakterze patostreamowym. Jest to 

Rysunek 2. Częstotliwość oglądania materiałów patostreamowych w sieci.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 3. Źródła wiedzy o patostreamingu.

Źródło: Opracowanie własne
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również ważna informacja dla pedagogów, świadcząca o fakcie, że takie ne-
gatywne treści są stosunkowo łatwo dostępne i widoczne w Internecie, dzięki 
czemu młodzież podczas samodzielnego surfowania może na nie natrafić bez 
większych przeszkód.

Istotnym, zwłaszcza z punktu widzenia pedagoga, jest również pytanie, 
dlaczego młodzi ludzie sięgają po tego typu treści.

Głównymi powodami, dla których młode pokolenie sięga po materiały o tre-
ściach patostreamowych, są rozrywka (44%) oraz nuda (40%). Odpowiedzi 
świadczące o chęci bycia na czasie (3%), a także o szczególnym zainteresowa-
niu się tymi treściami (8%) otrzymały stosunkowo niewielką liczbę wskazań. 
Informacje te można potraktować jako pozytywne, ponieważ wskazują, że 
tylko dla nielicznych uczniów treści patostreamowe stanowią materiał, którym 
faktycznie się fascynują. Udzielone przez respondentów powyższe odpowiedzi 
wiążą się z wcześniejszymi udzielonymi na pytanie 1 i 3. Kanały, na których 
najczęściej przebywa młodzież (YouTube), mają charakter głównie rozrywkowy, 
a samodzielne wyszukiwanie różnych treści w Internecie (surfowanie) łączy się 
często z brakiem ściśle ukierunkowanych aktywności w sieci.

Materiał pokazywany na kanałach patostreamowych jest szkodliwy z wy-
chowawczego punktu widzenia, dlatego ważnym również jest pytanie, na ile 
badana młodzież odwzorowuje zaobserwowane wzorce zachowań?

Znaczna część młodego pokolenia (67%) deklaruje, iż nigdy nie naśladuje 
zachowań ukazywanych w materiałach o patologicznych treściach. Pozostałe 
odpowiedzi potwierdzają fakt, iż młodzież z mniejszą lub większą częstotliwo-
ścią przyznaje się do kopiowania dewiacyjnych form aktywności. Przy czym 
tylko 8% badanych deklaruje, że bardzo często zachowuje się w życiu codzien-
nym w tak sposób, jaki jest demonstrowany w filmikach i nagraniach. Jest to 

Rysunek 4. Powody oglądania materiałów o treściach patostreamowych

Źródło: Opracowanie własne
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niewielki odsetek wskazań, jednak ze względu na silnie dewiacyjny charakter 
prezentowanych treści jest to ważny sygnał świadczący, że podejmowanie 
działań profilaktycznych w zakresie informowania młodzieży o szkodliwości 
tego typu materiałów jest problem ważnym.

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za prezentowanie w kanałach pato-
treści są ich twórcy. Dlatego ważnym dopełnieniem wcześniejszego pytania jest 
następne, dotyczące tego, czy twórcy nagrań patostreamowych są dla młodzieży 
ważnym wzorem.

Większość badanych wskazuje na „korzystne” z perspektywy pedagoga 
odpowiedzi. Respondenci uważają, że autorzy nagrań robią to tylko dla sławy 
i pieniędzy (40%) oraz że nie stanowią dla nich wzoru (33%) i są im obojętni 
(41%). Niewiele osób wskazuje chęć ich naśladowania (11%), czy też fascy-
nację nimi (13%). Uzyskane odpowiedzi można odczytywać w kontekście 
pozytywnym, potwierdzają bowiem fakt, iż patostreamerzy dla zdecydowanej 
większości nastolatków nie są wzorem. W odniesieniu do odpowiedzi udzie-

Rysunek 5. Odwzorowywanie zachowań ukazanych w materiałach.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 6. Opinia na temat twórców nagrań patostreamowych.

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 7. Opinia na temat materiałów patostreamowych umieszczanych w sieci.

Źródło: Opracowanie własne

lonych w poprzednich pytaniach, można stwierdzić, że kreatorzy patotreści 
stanowią dla uczniów tylko „urozmaicenie” wolnego czasu.

Kolejne pytanie, które zostało zadane respondentom, dotyczyło ich opinii na 
temat materiałów patostreamowych umieszczanych w sieci.

Z badań wynika, iż 30% ankietowanych uważa, że publikowanie tego typu 
treści jest dobrym sposobem na zarabianie pieniędzy, ale prawie taka sama liczba 
badanych (29%) wskazała na to, iż są szkodliwie i zachęcają innych do naślado-
wania patologicznych zachowań. Porównywalne wyniki uzyskały również inne 
skrajne wskazania – 18% ankietowanych uważa, że treści tego typu powinny być 
promowane, również tyle samo osób wskazało, iż powinny być usuwane zaraz 
po ich umieszczeniu. 12% ankietowanych stwierdziło, że powinny być zakazane, 
ale 21% uczniów uważa, że pokazują prawdziwe życie.

Analizując powyższe odpowiedzi, można stwierdzić, że opinie na temat 
patotreści są podzielone w równych proporcjach. Warto jednak zwrócić uwagę 
na fakt, iż 1/5 ankietowanych uczniów uważa, że pokazują prawdziwe życie, 
a 1/3 uważa, że są dobrym sposobem zarabiania pieniędzy. Świadczyć to może 
o braku prawdziwych autorytetów w życiu uczniów i akceptowaniu konsump-
cyjnego sposobu życia promowanego przez media, w którym szybkie zdobycie 
pieniędzy jest priorytetem bez względu na społeczne koszty.

Ważnym pytaniem podsumowującym badania jest opinia uczniów dotyczą-
ca tego, czy materiały patostreamowe wpływają na ich indywidualny rozwój 
i zachowanie.

Zdecydowana większość badanych (46%) twierdzi, że oglądanie materia-
łów o treściach patostreamowych zdecydowanie nie wpływa na ich rozwój/
zachowanie, a 20%, że raczej nie wpływa. Tylko 7 % ankietowanych uważa, 
iż wpływa to na ich rozwój/ zachowanie w sposób zdecydowany. Uzyskane 
wyniki z jednej strony można odbierać pozytywnie, gdyż wskazują, iż 66% 
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ankietowanych w nikły lub zerowy sposób czerpie wzorce z patostreamowych 
zachowań. Z drugiej strony, może być też ważnym impulsem do podjęcia ak-
tywności wychowawczej, gdyż może świadczyć o tym, iż młodzi ludzie nie 
zdają sobie do końca sprawy z oddziaływań patotreści na ich zachowanie oraz 
rozwój. Nastolatkowie mogą również po prostu nie być świadomi negatywnych 
konsekwencji wynikających z oglądanych przez nich patologicznych treści 
umieszczanych w Internecie.

Po analizie uzyskanych wyników wnioskujemy, że patostreaming nie jest 
zjawiskiem obcym dla młodych ludzi. Zdecydowana większość badanych nasto-
latków ogląda materiały patostreamowe regularnie i najczęściej robi to z nudy 
oraz braku innych form rozrywki. Z prowadzonych badań wynika również, że 
zdaniem młodzieży zjawisko patostreamingu jest szkodliwe, a jego autorzy 
zachęcają innych do naśladowania patologicznych zachowań. Jednocześnie 
jednak respondenci uważają publikowanie tego typu treści za dobry sposób na 
zarabianie pieniędzy.

Wnioski, które płyną z przeprowadzonych badań, są interesujące z perspektywy 
pedagoga i wyznaczają nowe kierunki badań nad zjawiskiem patostreamingu. 
Dokonana wstępna diagnoza zagrożenia zaprezentowana powyżej wskazuje, 
że temat warto analizować również z innych perspektyw, uwzględniających 
zarówno szerszy kontekst społeczny jak również aktywność dziewcząt w od-
biorze tego szkodliwego zjawiska.

Podsumowanie

Nieustanny i niezwykle dynamiczny rozwój cyberświata oraz mediów niesie 
ze sobą niewątpliwie wiele korzyści. Jednak tak, jak w przypadku każdego 

Rysunek 8. Opinia na temat wpływu materiałów patostreamowych na rozwój/
zachowanie.

Źródło: Opracowanie własne
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postępu technologicznego, może on również być determinantem szeregu ne-
gatywnych następstw związanych z zachodzącymi zmianami. Świat online 
jest miejscem kreującym korzystne warunki do kontaktu z innymi ludźmi, 
podejmowania zdalnego zatrudnienia czy poszerzania własnych zainteresowań. 
Niestety jest też druga strona Internetu, która wiąże się z licznymi niebezpie-
czeństwami, której wszechobecny hejt czy zachowania patologiczne stały się 
nieodłącznym elementem.

Patostreaming i związani z nim patostreamerzy dla wielu współczesnych 
młodych ludzi stają się kimś w rodzaju autorytetów i wzorów do naśladowania. 
Jednocześnie nastoletni odbiorcy cyfrowych przekazów nie są w pełni świadomi 
zagrożeń płynących z odbioru tego rodzaju materiałów i nie potrafią w sposób 
racjonalny oddzielić zachowań dewiacyjnych od tych społecznie akceptowal-
nych. Postrzegają oni przedstawiony obraz jako prawdziwy i naturalny, a osoby 
zajmujące się tą działalnością darzą szacunkiem. Często sami patostreamerzy nie 
są w pełni świadomi siły oddziaływania treści, jakie prezentują oraz wpływu, 
jaki mają na rozwój i zachowanie dzieci i młodzieży. Przez swoje nieodpowie-
dzialne zachowanie mogą zachęcać do powielania zachowań dewiacyjnych, co 
może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

Tak samo jak w przypadku innych zagrożeń internetowych, podejmowa-
ne są próby zniwelowania procederu patostreamingu. Społeczność sieci stale 
monitoruje i zgłasza kanały do usunięcia lub blokady. Jednak pomimo wielu 
trudności związanych z nagrywaniem i dystrybucją, nieustannie rośnie liczba 
twórców dewiacyjnych treści, a grono ich odbiorców stale się powiększa. Pseu-
doautorzy wykazują wysoką aktywność w swoich dążeniach do sławy i pie-
niędzy, zakładając stale nowe konta i przekraczając kolejne moralne i etyczne 
granice. Niewątpliwie ważne stają się działania profilaktyczne, uświadamiające 
szkodliwość tego typu treści.
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abstract

tHe PHenomenon oF PatostreaminG in tHe oPinion oF 
diGital natiVes

The digital environment is a space which is becoming both a source of benefits and 
threats to the development of contemporary youth. Patostreaming has recently become one 
of them, which is becoming more and more noticeable and popular among young people.

The aim of this article is both theoretical and empirical analysis of the phenomenon of 
patostreaming. The research uses the diagnostic survey method and survey technique. In 
order to obtain the necessary data, a research tool was used, which was an original question-
naire with fifteen questions. From the conducted research we obtained information on the 
opinions of young people about the phenomenon of patostreaming-in-the-network. Most of 
the respondents watch these materials regularly, most often by themselves. A large number 
of teenagers believe that the videos reflect real life, but they must be removed and blocked 
immediately after publication. The vast majority of respondents claim that watching pato-
streaming materials definitely does not affect their development.
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keywords: patostreaming, online threats, hate, social media, progress
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wstęp

W ostatnich kilku latach można zaobserwować szczególnie silne nasilenie 
migracji ludności na świecie (Committee of foreign affairs 2018), które jak 
dotąd w swoich rozmiarach uznaje się za największe tego typu zdarzenie w od 
czasów II wojny światowej (European Commission 2015). Jednym z najwięk-
szych tego typu zjawisk, które znacząco wpłynęło na sytuację migracyjną na 
świecie, była masowa wędrówka ludności z Bliskiego Wschodu, gdzie pod 
wpływem konfliktu zbrojnego tamtejsza ludność została zmuszona do poszu-
kiwania nowego domu w Europie (Yenilmez 2017). Należy w tym miejscu 
dodać, że głównymi czynnikami migracji okazały się przyczyny polityczne, 
które następnie uwydatniły problemy ekonomiczne i społeczne.

Do 1989 roku w Polsce obserwowano głównie migracje o podłożu poli-
tycznym (Wojnicz 2016). Związane było to z ówcześnie panującymi wła-
dzami komunistycznymi. Nie zezwalały one na legalne migrowanie z kraju. 
Co prawda w świetle prawa oficjalnie istniała możliwość wyjazdu z państwa 
poprzez uzyskanie paszportu, lecz jedynie nieliczni mogli takowy dokument 
otrzymać (Maksimczuk, Sidorowicz 2007) Sytuacja zmieniła się w roku 1989, 
gdzie w wyniku zmiany ustrojowej zanikały migracje o podłożu politycznym, 
natomiast na sile zaczęły przybierać emigracje ekonomiczne. Po 1 maja 2004 
roku w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej migracja zaczęła 
przybierać charakter masowy (Masiarz 2011).

Przez wiele lat sytuacja migracyjna w Polsce była przedmiotem publicznej 
dyskusji za sprawą wyjazdów Polaków za granicę, bowiem przez wiele lat 
w kraju odnotowywano minusowe saldo migracji. Polacy kierowali się przede 
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wszystkim na zachód, do bogatszych państw, takich jak Niemcy czy Wielka 
Brytania (Wasiak 2019). Migracje z kraju wywołały niepożądane skutki na 
rynku pracy. Zaczęto obserwować zjawisko drenażu mózgów oraz pojawiły się 
liczne problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników (Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości 2019). Bardzo ważnym źródłem dla załatania 
tych luk stały się migracje ze wschodu, m.in. z Ukrainy (Fundacja im. Stefana 
Batorego2018).

W 2016 roku nastąpił przełom w sytuacji migracyjnej, bowiem odnotowano 
po raz pierwszy od kilku lat dodatnie saldo migracji (GUS, dostęp: 25.10.2019). 
Realia życia w Polsce diametralnie się zmieniły w przeciwieństwie do tego, co 
obserwowaliśmy ponad dekadę temu, a co za tym idzie, podejście samych Po-
laków do tematu migracji. W związku z takim stanem rzeczy istnieje potrzeba 
zbadania czynników, które obecnie oddziałują na zachowania migracyjne.

Celem badań była identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie 
decyzji o migracji młodych Polaków.

materiał i metody

W pracy zostały wykorzystane źródła wtórne oraz pierwotne. Do źródeł wtór-
nych, które wykorzystano przy pisaniu pracy w badaniach własnych należały:

 – literatura naukowa z zakresu przedmiotu badań,
 – dane statystyczne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego,
 – internetowe bazy danych,
 – inne.

Źródłem informacji pierwotnych była ankieta.
Badania skierowane były do respondentów znajdujących się w przedziale 

wiekowym 18-40 lat. Za górną granicę wiekową postanowiono uznać 40. rok 
życia z racji tego, iż jest to średni wiek imigrantów europejskich w Europie 
według danych pochodzących z Eurostatu. Narzędziem badawczym był kwe-
stionariusz, ponieważ jest najbardziej powszechny oraz zawiera w sobie pytania, 
na które odpowiadają respondenci. Kwestionariusz zawierał:

 – pytania zamknięte, gdzie respondent wybiera jedną lub więcej odpo-
wiedzi,

 – pytania półotwarte, które umożliwiają swobodne wypowiedzenie się,
 – metryczkowe.

Przed przystąpieniem do realizowania właściwego badania zostały przepro-
wadzone badania pilotażowe, w których wzięło udział 10 osób. Ich odpowie-
dzi zostały uwzględnione w badaniu zasadniczym. Kwestionariusz zawiera 
pytania zamknięte jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru. Respondenci 
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mogli udzielić odpowiedzi na 23 lub 27 pytań w zależności od udzielonych 
odpowiedzi. Przebadano w sumie 513 osób w okresie od 5 maja 2019 r. do 5 
czerwca 2019 roku.

wyniki i dyskusja
W badaniach odpowiedzi udzieliło 82,3% kobiet oraz 17,7% mężczyzn 

w wieku: 18-23 lat (53%), 24-29 lat (41,7%), 30-35 lat (4,7%) oraz 36-40 lat 
(0,6%). Większość z nich stanowiły osoby będące w trakcie studiów I stopnia 
(36,3%) oraz w trakcie studiów II stopnia (34,5%), a następnie osoby z tytułem 
magistra (9,9%), licencjata (7,6%), z wykształceniem średnim (7,6%), doktorzy 
oraz osoby będące w trakcie studiów doktoranckich (1,2%), z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (1%) i podstawowym (0,8%).

Respondenci byli głównie w stanie wolnym (87,1%). Część z nich była 
w związku małżeńskim (12,1%), a zaledwie trzy osoby były rozwiedzione 
(0,6%). Zamieszkiwali przede wszystkim miasta powyżej 500 tys. mieszkań-
ców (37,4%), a dalej wsie (21,2%), miasta od 50 do 250 tys. mieszkańców 
(15,2%), miasta do 50 tys. mieszkańców (14,4%) i miasta od 250 do 500 tys. 
mieszkańców (11,7%).

Ankietowani mieszkali w gospodarstwach domowych dwuosobowych 
(30,4%), trójosobowych (25,3%) lub czteroosobowych (20,7%). Pozostałe 
grupy stanowiły osoby mieszkające samodzielnie (13,3%) lub w 5 lub więcej 
osób (10,3%). Większość nie posiadała dzieci (94,3%), 1 dziecko 3,7% bada-
nych oraz dwójkę dzieci 1,8%.

Wśród badanych zarobki netto miesięcznie przedstawiały się w następujący 
sposób: 35,1% osób zarabia poniżej 1500 zł, 33,9% od 1500 do 2500 zł, 17,2% 
od 2500 do 3500 zł, 6,8% od 3500 do 4500 zł, od 4500 do 5500 zł 2,1% oraz 
powyżej 5500 zł 4,9%.

W czasie badań własnego mieszkania nie posiadało 83,4% badanych. Niemal 
wszyscy respondenci (94,7%) nie prowadzili działalności gospodarczej.

Na pytanie, jak długie doświadczenie zawodowe w Polsce posiadają, re-
spondenci odpowiedzieli w sposób następujący: 25% posiada doświadczenie 
poniżej 1 roku, 24,8 % 3-4 lata, 19,5% 1-2 lata, 6-8 lat 6,8%, 10-15 lat 2,1% 
oraz 0,4% powyżej 15 lat. 21,4% respondentów odpowiedziało, iż nie posiada 
żadnego doświadczenia zawodowego. W trakcie badań 38,6% respondentów 
podejmowało pracę o charakterze umysłowym, 28,8% o charakterze pracy 
fizycznej, a 22,4% podejmowało pracę o jednocześnie jednym i drugim cha-
rakterze. 28,8% nie podejmowało żadnej pracy.

Kolejne pytania dotyczyły zjawiska migracji w otoczeniui stosunku re-
spondentów do wyjazdu. Ponad 3/4 osób ma w swoim kręgu rodzinnym bądź 
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znajomych kogoś, kto wyjechał za granicę, a ponad połowa zna osoby, które 
wróciły na stałe do Polski. Odpowiedzi wskazywałyby na to, iż spora część 
Polaków wyemigrowała za granicę, natomiast nieco ponad połowa decyduje się 
jednak na powrót do Polski. Ponad 3/4 osób nie emigrowało nigdy z Polski, ale 
też blisko 75% nie chce wyemigrować w ciągu najbliższych 12 miesięcy (tab. 1).

Tabela 1. Zjawisko migracji.
Pytanie tak (%) nie (%)

Czy Pana/Pani rodzina lub znajomi wyjechali z Polski? 83,8 16,2
Czy zna Pan/Pani osoby, które wróciły na stałe do Polski? 54,2 45,8
Czy wcześniej emigrował/a Pan/Pani z Polski? 18,3 81,7
Czy ma Pan/Pani zamiar wyjechać z Polski w ciągu 12 miesięcy? 25,3 74,7

Źródło: Opracowanie własne

Osoby, które nie chcą wyjeżdżać, zostały zapytane o to, co zadecydowało 
o takim wyborze. Poproszono o zaznaczenie trzech najważniejszych powodów. 
Około 77% respondentów nie chce wyjeżdżać z powodu relacji ze swoją rodziną 
lub bliskimi. Najmniejszymi barierami wyjazdów okazała się być zła opinia 
o Polakach za granicą, a w dalszej kolejności brak odpowiednich kwalifikacji, 
brak atrakcyjnej pracy za granicą, poczucie bezpieczeństwa i atrakcyjna praca 
w kraju (tab.2).

Tabela 2. Czynniki hamujące emigrację (Istniała możliwość zaznaczenia więcej niż 
jednej odpowiedzi).

odpowiedzi ilość (%)
Relacje z rodziną/bliskimi 76,6
Obecne zobowiązania 48,3
Przywiązanie do rodzimej kultury i narodowości 43,1
Bariery językowe/kulturowe 32,9
Brak odwagi do wyjazdu 27,4
Brak wystarczających środków na wyjazd 16,7
Atrakcyjna praca w kraju 14,4
Poczucie niebezpieczeństwa 12,8
Brak odpowiednich kwalifikacji na podjęcie pracy 10,5
Zła opinia o Polakach za granicą 5,2
Inne niż wyżej wymienione 3,3

Źródło: Opracowanie własne
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Kolejna część pytań została skierowana do osób, które mają zamiar wyjechać 
za granicę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pierwsze z nich dotyczyło pla-
nowanego czasu wyjazdu. Dwiema najczęściej zaznaczanymi odpowiedziami 
były: wyjazd na okres do 12 miesięcy (36,2%) lub „trudno powiedzieć” (31,5%). 
Można zatem wywnioskować, że respondenci raczej preferują emigracje krót-
koterminowe, jednakże sporo osób nie wie, na jak długo chciałoby wyjechać. 
Kolejnymi odpowiedziami były: „raczej na stałe” (20%), od 2 do 5 lat (6,2%), 
powyżej 5 lat (3,8%) i od 1 roku do 2 lat (2,3%).

Następne pytania dotyczyły powodów skłaniających do wyjazdu. Głównymi 
przyczynami skłaniającymi do emigracji były przyczyny ekonomiczne, ponie-
waż najczęściej wybieranymi odpowiedziami przez respondentów były: wyższe 
zarobki, lepszy standard życia, zdobycie doświadczenia zawodowego lub pod-
niesienie kwalifikacji. Poza nimi, jedną z najczęściej typowanych odpowiedzi 
była chęć podróżowania. Badani byli natomiast mniej zainteresowani emigracją 
ze względu na większą szansę na znalezienie pracy, bliskich, wyjazdów w ra-
mach praktyk czy przyjaźniejszego systemu politycznego (tab. 2).

Badanych poproszono o określenie jednego kraju, do którego chcieliby wyemi-
grować. Respondenci przede wszystkim wskazywali kraje Europy Zachodniej: 
Niemiec (17,7%), Wielkiej Brytanii (16,9%) oraz Holandii (14,6%). Wśród państw, 
które wybierali respondenci, pojawiły się także Stany Zjednoczone (17,7%).

Ogółem najwięcej osób pragnie wyemigrować do któregoś z państw Europy, 
głównie do tych, które posiadają status państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej (64%). W drugiej kolejności do Ameryki Północnej, Azji, Australii 
i Oceanii oraz Ameryki Południowej (tab. 5).

Tabela 3. Powody skłaniające do emigracji (Istniała możliwość zaznaczenia więcej 
niż jednej odpowiedzi).

odpowiedzi ilość (%)
Wyższe zarobki 65,4
Chęć podróżowania 59,2
Lepszy standard życia 52,3
Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pod-
niesienie swoich kwalifikacji

49,2

Przyjaźniejszy system polityczny 25,4
Wyjazd w ramach praktyki studenckiej 16,9
Rodzina i bliscy mieszkający za granicą 16,9
Większa szansa na znalezienie pracy 12,3
Inne niż wyżej wymienione 2,4

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 4. Miejsca destynacji respondentów.
miejsce destynacji ilość (%) miejsce destynacji ilość (%)
Europa 74 Australia i Oceania 1,5
Ameryka Płn. 20 Ameryka Płd. 0,8
Azja 2,3 Niezdecydowani 1,4

Źródło: Opracowanie własne

Przy wyborze kraju emigracji respondenci potwierdzili, że kierują się przede 
wszystkim względami ekonomicznymi. Ponadto bardzo ważną rzeczą okazała 
się kultura danego kraju (tab. 5).

Istotnie, jest to bardzo ważny czynnik, gdyż przy wyjeździe za granicę 
następuje proces społecznej integracji. Badacze opisują poszczególne etapy 
tego procesu oraz klasyfikują je w różny sposób, lecz zasadniczo ostatnim 
etapem tego procesu jest zawsze asymilacja, czyli włączenie emigrantów w ży-
cie społeczne, ekonomiczne, polityczne oraz kulturę państwa przyjmującego 
(Grzybek 2013).

Ustawodawcy stosują odmienne modele asymilacji, przepisy prawne oraz 
w różnych częściach świata nadaje się inne statusy imigrantom (International 
Organization for Migration 2018). Ma to wpływ na podejmowane decyzje 
i zachowanie migrantów (Gilkey, del Puerto 2018). Mogą oni: być zmuszeni 

Tabela 5. Determinanty wyboru kraju emigracji (Istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż jednej odpowiedzi).

odpowiedzi ilość (%)
Względy ekonomiczne 62,3
Kultura danego kraju 50,8
Opinia rodziny/znajomych 33,8
Stan bezpieczeństwa 29,2
Ogólnie i powszechnie przyjęte informacje na 
temat danego kraju

28,5

Fakt pobytu rodziny/znajomych za granicą 24,6
Sytuacja geopolityczna 23,8
Opinie i informacje przekazywane przez media, 
np. Internet, telewizję

22,3

Panujący system polityczny 21,5
Inne niż wyżej wymienione 3,2

Źródło: Opracowanie własne
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do podporządkowania się i asymilacji z kulturą danego kraju, mogą zachować 
równowagę między asymilacją i zachowaniem własnej tożsamości kulturowej, 
bądź mogą unikać jakiejkolwiek asymilacji, czy wręcz stawiać opór wobec 
zastanego stanu rzeczy (Paleczny 2017). W pewnych przypadkach asymilacja 
może jednak nie być realizowana ze względu na napotkane różnice, m.in. kul-
turowe, rasowe czy religijne, które mogą doprowadzić do marginalizacji lub 
wykluczenia ze społeczeństwa (Rumbaut 2015).

W kolejnym pytaniu respondenci zostali zapytani o to, jakie warunki musia-
łyby zostać spełnione, aby chcieli pozostać w Polsce. Najczęściej udzielanymi 
odpowiedziami było osiąganie wyższych zarobków oraz podniesienie standardu 
życia (tab. 4). Ponownie zostały wyeksponowane powody ekonomiczne. Z po-
równania wszystkich odpowiedzi udzielonych przez respondentów chcących 
wyjechać za granicę, wynika, że przyczyny ekonomiczne są głównym powodem 
emigracji. Inne – mają drugorzędne znaczenie.

Zapytano respondentów o ich ocenę poszczególnych aspektów życia w Polsce. 
Najwyżej został oceniony stan bezpieczeństwa Polski, a najniżej sytuacja poli-
tyczna w Polsce. Nisko oceniono także wysokość zarobków w Polsce. Według 
obliczeń ze średniej żadna z ocen nie przekroczyła 7 (tab. 7).

Podsumowanie

Obecna sytuacja migracyjna jest bardzo dynamiczna. Ze względu na wiele 
problemów występujących obecnie na świecie oraz postęp cywilizacyjny ob-
serwowane zjawisko jest największym od II wojny światowej. Ludzie migrują 
z wielu powodów, głównie z przyczyn ekonomicznych, ale także społecznych 

Tabela 6. Warunki zaniechania emigracji z Polski (Istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż jednej odpowiedzi).

odpowiedzi ilość (%)
Osiągać wyższe zarobki w kraju 75,4
Podniesienie standardu życia 70
Mieć większe szanse na znalezienie pracy zgodnej 
z moimi kwalifikacjami

45,4

Lepsza sytuacja polityczna 40
Lepsza sytuacja gospodarcza kraju 38,5
Mieć większe szanse na znalezienie dowolnej 
pracy

31,5

Lepsza polityka socjalna państwa 10,8

Źródło: Opracowanie własne
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czy politycznych. W XX-wiecznej Polsce obserwowano migracje głównie na 
tle politycznym, jednak wraz z przyjęciem nowego ustroju w 1989 roku aż do 
dzisiaj obserwuje się migracje ekonomiczne. Duży wpływ na to miała akcesja 
Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, która sprawiła, iż migracje ekono-
miczne przybrały charakter masowy. Polacy otrzymali szansę na stopniowe, 
swobodne przemieszczanie się w obrębie granic poszczególnych krajów Unii 
Europejskiej, aż do momentu uzyskania pełnego prawa do przemieszczania się.

Do 2016 roku obserwowano w Polsce ujemne saldo migracji, a w tym samym 
roku zaobserwowano, iż po raz pierwszy saldo to osiągnęło wartość dodatnią. 
Oznaczało to, że więcej ludności wracało do Polski aniżeli z niej wyjeżdżało. 
Taka sytuacja utrzymała się także w 2017 i 2018 roku. W związku ze zmieniającą 
się sytuacją gospodarczą Polski, zainteresowanie emigracją z kraju zmniejszyło 
się. Przeprowadzone badania własne oraz analiza dostępnych źródeł wtórnych 
pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków końcowych:

Większość respondentów w obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych 
nie chce wyjeżdżać z kraju za granicę. Przyczynami tego stanu rzeczy są ba-
riery o charakterze społecznym, mianowicie relacje z rodziną oraz najbliższym 
otoczeniem.

Wśród osób chcących wyemigrować czynnikami warunkującymi opuszczenie 
kraju były: wyższy standard życia oraz korzystniejsze zarobki. Zakładając dalszy 
wzrost wynagrodzenia w Polsce oraz wzrost dostępności do dóbr podnoszących 
warunki życia, można przypuszczać, że emigracja Polakówzmniejszy się.

Ankietowani przy wyborze kraju, do którego chcieliby wyjechać, kierowa-
liby się przede wszystkim aktualną sytuacją ekonomiczną oraz kulturą. Wśród 
państw, do których chcieliby wyjechać respondenci, były głównie Niemcy, 
Wielka Brytania, Holandia oraz Stany Zjednoczone. Na podstawie udzielonych 
odpowiedzi, co do pożądanego miejsca wyjazdu, ustalano, że respondenci 
chcieliby wyemigrować do krajów w obrębie Europy lub w Ameryce Północnej. 
Żaden z respondentów nie chciał wyemigrować na teren Afryki.

Spośród ocen poszczególnych warunków życia w Polsce, respondenci naj-
gorzej ocenili sytuację polityczną, a najlepiej stan bezpieczeństwa kraju.
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abstract

selected Factors determininG tHe miGration oF younG 
Poles

The research paper describes the factors that affect the migration decisions of young 
Poles. The introduction briefly presents the history of migration in Poland in the 20th cen-
tury, as well as how the situation changed after the political transformation and Poland’s 
accession to the European Union. Phenomena related to the movement of people from the 
Middle East and migration from Ukraine have also been shown since 2015. Based on the 
above events, the main groups of causes of human migration were identified. The current 
situation of migration in Poland was also approximated by analyzing statistical data.

The material presents the results of own research carried out with the help of an online 
questionnaire and a direct interview in which people aged 18 to 40 participated. Among 
others, it was examined whether respondents want to go abroad and what factors influence 
their decisions.
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decyzJe nabywcze konsumenta na rynku 
suPlementów diety

wstęp

Od wielu lat widoczny jest wzrost popytu na suplementy diety. Wielu konsu-
mentów stosuje je bez wyraźnego zalecenia lekarza oraz stosownego sprawdze-
nia ich działania i skutków ubocznych. Producenci ustawicznie wprowadzają na 
rynek nowe preparaty, którym przypisuje się nadzwyczajne działanie. Oferowa-
ne są one konsumentom z różnych grup wiekowych i polecane na prawie każde 
schorzenie. Jednak nie bez przyczyny nazwane są tylko suplementami diety, 
a nie lekami. Powszechność suplementacji jest związana z wieloma czynnika-
mi. Wraz ze wzrostem dostępności do wiedzy zwiększyła się również ludzka 
świadomość na temat nieprawidłowości w zakresie żywienia, co skutkuje chęcią 
poprawy swojego samopoczucia i dbania o własny organizm. Do wzmocnienia 
tej chęci przyczynić się może stres dnia codziennego i indywidualne zmienne. 
Dodatkowo warto wspomnieć o reklamie, która w agresywny sposób dociera do 
odbiorców, namawiając i motywując ich do zakupu i rozpoczęcia suplementacji.

charakterystyka rynku suplementów diety

Suplementy diety to środki spożywcze, które mają na celu uzupełnienie 
diety. Są źródłem witamin, składników mineralnych lub innych substancji 
mających efekt odżywczy czy też fizjologiczny. Wprowadzane są na rynek 
w formie umożliwiającej dawkowanie, czyli kapsułek, tabletek, drażetek i in-
nych postaci. Ma to ułatwić ich spożycie. Suplementy muszą spełniać kryteria, 
za pomocą których opisuje się żywność pod względem wartości odżywczej, 
jakości sensorycznej i bezpieczeństwa dla konsumenta. Łącząc ich funkcjo-
nalną formę dawkowania i dostępność w aptekach, łatwo można skojarzyć je 
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z lekami. Należy jednak pamiętać, że w całej Unii Europejskiej oficjalnie nie 
są z nimi utożsamiane (Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 2019). 
Rynek suplementów diety należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się 
rynków produktów spożywczych. Zauważają to firmy, które oferują produkty 
żywnościowe i suplementy diety. Stanowi to dla nich zachętę do inwestowania 
oraz zwiększania produkcji i dystrybucji. Konsumenci żywo reagują na nowe 
produkty, więc popyt na suplementy diety nie spada. Wartość światowego rynku 
suplementów diety w 2016 roku była szacowana na 132,8 mld USD. Biorąc 
pod uwagę poziom urbanizacji, globalizacji oraz zachowania konsumenckie, 
przewiduje się, że w roku 2020 wzrośnie on do 202,3 mld USD, a w roku 2025 
roku przekroczy poziom 250 mld USD (Rynek suplementów diety… 2015).

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 12 kwietnia 2017 roku wynika, że Pol-
ski rynek suplementów diety był jednym z najszybciej rozwijających się w całej 
Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę, że kilka miesięcy wcześniej NIK 
opublikował również oficjalną informację, że należy pilnie poprawić regulacje 
dotyczące obowiązujących przepisów, ponieważ skala produkcji przekracza 
aktualne możliwości kontrolne inspekcji sanitarnej.

Brak solidnych barier i kontroli był zachętą dla przedsiębiorstw, które mogły 
wprowadzić nowy produkt na rynek, deklarując jedynie jego skład organom 
sanitarnym za pomocą notyfikacji. Dane Komisji Europejskiej obejmujące 
lata od 1997 do 2005 wskazują na wzrost rynku suplementów o 219%. Z tym 
wynikiem Polska była wówczas na szczycie listy krajów Unii Europejskiej. 
W późniejszym okresie Główny Inspektorat Sanitarny ujawnił, że w okresie 
od 2007 do 2016 roku zgłoszono prawie 30 tys. produktów sklasyfikowanych 
jako suplementy diety (NIK 2017). Liczby zgłaszanych suplementów diety 
w poszczególnych latach ukazano na wykresie (wykres 1).

W roku 2015 Polacy wydali na suplementy diety 3,5 mld zł, kupując prawie 
190 milionów sztuk produktów. W późniejszych latach omawiany rynek rozwijał 
się wolniej o blisko 5% rocznie. Może to wynikać z wielu czynników, między 
innymi częściowego nasycenia rynku, racjonalnych zakupów konsumentów czy 
też wzrostu świadomości prozdrowotnej społeczeństwa. Wraz z wolniejszym 
rozwojem tego segmentu i dużą liczbą marek zaobserwowano również „erozję 
cenową”, czyli spadek cen produktów poza wpływem producenta (Rynek suple-
mentów… 2019). Pomimo tego wartość rynku w 2017 roku przekraczała 4 mld 
zł, co oznacza sprzedaż ponad 200 milionów produktów rocznie. Dodatkowo, 
szacowana wartość sprzedaży na rok 2020 (wykres 2) wynosi ponad 5 mld zł 
(Sytuacja na rynku… 2019).

Do rozwoju rynku suplementów diety niewątpliwie przyczyniły się dzia-
łania reklamowe prowadzone przez producentów. Krajowa Rada Radiofonii 
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i Telewizji opublikowała dane, które świadczą o dwudziestokrotnym wzroście 
emisji reklam produktów zdrowotnych, leków i suplementów diety w okresie 
od 1997 do 2015 roku. Dla porównania, wzrost emisji pozostałych reklam 
był tylko trzykrotny (Emisja przekazów handlowych… 2015). Warto również 
zwrócić uwagę na wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku, 
która wykazała, że producenci nagminnie deklarują nieprawdziwe informacje 
na temat składu swoich produktów. Rok później Inspekcja Handlowa wykryła 

Wyk1. Liczba suplementów diety zgłoszonych do rejestru GIS w latach 2007-2016.

Źródło: NIK. Dopuszczanie do obrotu suplementów diety, 2017.

Wykres 2. Prognozy dotyczące wartości rynku suplementów diety  
w Polsce w latach 2011-2020.

Źródło: Stępień i in. 2019. Powszechność suplementów diety, a zagro-
żenia związane z ich stosowaniem.
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nieprawidłowości w co piątym suplemencie diety, a w czterech sklepach odkryto 
dziewięć linii przeterminowanych produktów (Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 2017).

teoria zachowania konsumentów

Najważniejszym elementem w niegasnącym popycie na rynku suplementów 
jest czynnik ludzki. Zachowania konsumentów na rynku uwarunkowane są 
wieloma przesłankami, dlatego też należy dokonać ich analizy w odpowiednim 
aspekcie. Podejmowanie decyzji przez człowieka należy do jego codziennych 
działań, dlatego mechanizm podejmowania decyzji ma charakter interdyscypli-
narny. W równym stopniu interesuje psychologów, socjologów, ekonomistów, 
statystyków i politologów. Producenci, dzięki wiedzy na temat tego procesu 
i jego determinant, mogą pozyskiwać nowych i utrzymywać dotychczasowych 
klientów, budować ich lojalność i kształtować poziom zadowolenia (Moczy-
dłowska 2004). Każda firma musi nauczyć się myśleć o sobie jako nabywcy 
przychylności konsumentów, co oznacza, że rozpoczynając swoją działalność 
rynkową, musi znać odpowiedź na pytanie, czyje potrzeby będzie starać się 
zaspokajać, jakiego rodzaju one są oraz za co konsumenci są skłonni zapłacić 
(Levitt 1960).

Badacze procesu decyzyjnego wskazują na dwa jego istotne aspekty: po-
znawczy i motywacyjny. „Poznawczy” określa wiedzę konsumenta na dany 
temat, dzięki której formułuje on możliwe warianty działania i bierze w nich 
udział. Aspekt „motywacyjny” pozwala na dokonanie oceny wartości oraz 
umożliwia wybór atrakcyjniejszego wariantu. Dokonuje on wtedy wartościo-
wania. F. Hansen zaproponował definicję zachowania konsumentów mówiącą 
o ogóle działań i percepcji, które składają się na stworzenie decyzji wyboru 
produktu, wykonanie tego wyboru i konsumowanie. W związku z powyższym 
można wyróżnić trzy typy reakcji: komunikowanie, zakup i konsumpcja (Hansen 
1972). Wartościowanie potrzeb jest również jedną z głównych cech teorii Jana 
Szczepańskiego, który uważa, że zachowanie konsumenta polega na ustaleniu 
subiektywnej hierarchii własnych potrzeb, doborze odpowiednich środków, 
które pomogą zaspokoić wspomniane potrzeby i wyborze drogi, która popro-
wadzi do zdobycia tych środków (Szczepański 1976).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, można stwierdzić, że współczesny 
marketing przedsiębiorstw musi być skierowany na konsumenta i jego potrzeby, 
aby ten uznał oferowane produkty jako wartościowe oraz chciał przeznaczyć 
na nie swoje pieniądze – dokonać zakupu. Istotne jest również to, do jakiego 
konsumenta kierowany jest dany produkt. Nie można oczekiwać, że konsu-
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menci będą jednomyślni, ponieważ na ich decyzje wpływa wiele czynników. W 
literaturze przedmiotu wyróżnia się: profil demograficzno-ekonomiczny, profil 
społeczny i profil psychologiczny konsumentów (Jaskuła 2016).

Profil demograficzno-ekonomiczny to ich ilościowa charakterystyka zwią-
zana z relatywnie prostymi w identyfikacji, pomiarze oraz analizie elementami, 
takimi jak: płeć, wiek, liczebność, miejsce zamieszkania, status rodzinny, do-
chody i wydatki, zawód i wykształcenie. Dane demograficzne w nieznacznym 
zakresie objaśniają decyzje konsumentów, dlatego należy wziąć pod uwagę 
aspekt społeczny i psychologiczny. Na profil społeczny składają się: kultura, 
warstwy społeczne, grupy odniesienia, budżet czasu, liderzy opinii, fazy cyklu 
rodziny. Wraz z rozwojem środków masowego przekazu następuje przenikanie 
się wzorców kulturowych między krajami. Dodatkowo wśród konsumentów 
można zaobserwować istnienie efektu demonstracji, czyli chęci wyróżniania 
oraz efekt naśladownictwa, który oznacza odwzorowywanie pewnych zacho-
wań. Efekty te wywierają fundamentalny wpływ na podejmowane decyzje. W 
niemałej liczbie przypadków znaczącą rolę mają tzw. liderzy opinii. Tu również 
można zaobserwować efekt naśladownictwa, ponieważ liderzy poza „namawia-
niem” do zakupu konkretnego produktu reprezentują zazwyczaj wzorzec osoby 
dynamicznej, pewnej siebie, o wysokim statusie społecznym i przede wszystkim 
wzbudzają zaufanie. Najmniejszą grupą, do której należy konsument, jest ro-
dzina. W każdej można wyróżnić fazy cyklu życia i charakterystyczne dla nich 
potrzeby. W fazie „kawalerskiej/młode małżeństwo/małżeństwo z dziećmi do 
lat 6” obserwuje się wzmożone wydatkowanie na odzież, hobby, wyposażenie 
mieszkań, artykuły dla dzieci. W fazie „starszego małżeństwa mieszkającego 
z dziećmi” większość wydatków konsumenci przeznaczają na edukację, środki 
transportu i żywność, zaś w fazie ostatniej, którą określa się jako „starsze mał-
żeństwo i osoby samotne pracujące bądź na emeryturze” największe wydatki 
związane są z podróżami, oszczędnościami, nabywaniem żywności dietetycznej 
czy usług medycznych. Na profil społeczny wpływa również budżet czasu, jakim 
jednostka dysponuje, w tym wyróżniamy jej czas wolny i czas przeznaczony 
na działania w gospodarstwie domowym (Garbarski 1994).

Osobowość, postawy i opinie, motywacje, dostrzeganie ryzyka oraz innowa-
cyjność to elementy profilu psychologicznego konsumenta. Teoretycznie – znane 
wszystkim pojęcia, jednak warto chwilę zastanowić się nad tym, co konkretnie 
należy z nimi utożsamiać. Osobowość jest zestawieniem cech i mechanizmów, 
które tworzą indywidualny profil konsumenta o konkretnych upodobaniach. Oso-
by ze zbliżoną do siebie osobowością zazwyczaj przejawiają podobne postawy. 
Są one kształtowane przez świadomość i przekonania, odzwierciedlają poziom 
wiedzy na dany temat oraz wytwarzają emocje negatywne bądź pozytywne 
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z nim związane. Opinia konsumenta jest odczuciem subiektywnym. Bierze pod 
uwagę dwie poprzednie zmienne i na ich podstawie tworzone są różnorodne 
spostrzeżenia wobec produktów. Dodatkowo należy zauważyć, że zrozumienie 
potrzeb przez konsumenta przyśpieszy proces ich spełnienia. Określa się to jako 
motywację. Istotnym czynnikiem jest również dostrzeganie ryzyka. Niepewność 
związana z danym zakupem często prowadzi do jego zaniechania, dlatego ważne 
jest, aby w umiejętny sposób operować innowacyjnością (Rudnicki 2000).

założenia metodyczne badań

Celem niniejszego artykułu była identyfikacja zachowań nabywczych konsu-
mentów w wieku produkcyjnym na rynku suplementów diety. Istotnym aspek-
tem było zebranie informacji na temat współcześnie działającego rynku, okre-
ślenie stanu wiedzy badanych na jego temat i wskazanie głównych motywów 
w procesie podejmowania decyzji.

Badania własne związane z realizacją celu przeprowadzono z wykorzysta-
niem metody wywiadu bezpośredniego polegającego na uzyskaniu informacji 
od respondenta. Narzędziem badawczym był przygotowany autorski kwestiona-
riusz ankiety, który w formie formularza zamieszczono na stronie internetowej 
rozpowszechnianej za pomocą mediów społecznościowych (Facebook). Badania 
przeprowadzono w lutym 2020 roku. Uczestniczyło w nich 200 celowo dobra-
nych osób, których wiek był zróżnicowany i zawierał się w przedziale od 18 
do 65 lat. Osoby te zamieszkiwały wieś oraz miasta o zróżnicowanej wielkości. 
W kwestionariuszu zawarto piętnaście pytań z odpowiedziami jednokrotnego 
i wielokrotnego wyboru, które podzielono na dwie części: pytania pozwalające 
poznać profil demograficzno-ekonomiczny respondentów oraz pytania dotyczą-
ce ich subiektywnej opinii na temat suplementów diety.

wyniki badań

Odpowiedzi w ankiecie udzieliło 55% kobiet i 45% mężczyzn. Badana po-
pulacja była zróżnicowana pod względem wieku: 18-25 lat (41,5%), 26-35 lat 
(23,5%), 36-45 lat (17,5%), 46-55 lat (11,5%), 56-65 lat (6%). Pośród badanych 
przeważało wykształcenie średnie (51%), osób z wykształceniem wyższym 
było 43%, pozostali mieli wykształcenie zawodowe (6%). Ponad połową re-
spondentów (54%) były osoby pracujące, liczba studentów była na poziomie 
37%, a 8% była bezrobotna. Ankietowani byli zróżnicowani pod względem 
dochodu netto. Struktura przedstawia się następująco: 10,5% osób o dochodzie 
do 1000 zł, 23,2% o dochodzie od 1001 zł do 2000 zł, 25,3% osób o dochodzie 
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od 2001 zł do 3000 zł, 22,1% o dochodzie od 3001 zł do 4000 zł, oraz 18,9% 
posiadających dochód powyżej 4000 zł.

Zróżnicowanie dochodowe respondentów jest częściowo związane z ich 
miejscem zamieszkania i sytuacją zawodową. Osobami deklarującymi do-
chód powyżej 4000 zł byli pracujący, zamieszkujący miasto powyżej 250 000 
mieszkańców bądź wieś. Osoby pracujące, mieszkające w mieście do 250 000 
mieszkańców w większości przypadków deklarowali dochód w przedziale 3001-
4000 zł. Studenci, niezależnie od miejsca zamieszkania, deklarowali dochód 
do 1000 zł (7%) oraz w przedziale 1001-2000 zł (93%). Bezrobotni byli grupą 
deklarującą dochód do 1000 zł oraz zamieszkiwanie w mieście do 100 000 
mieszkańców. Struktura badanych pod względem ich miejsca zamieszkania 
została przedstawiona na wykresie. (wykres 3)

W obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerw-
ca 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia stwierdzono, że: „suplementy diety to środki spożywcze, 
które mają na celu uzupełnienie normalnej diety. Są źródłem witamin, skład-
ników mineralnych lub innych substancji mających efekt odżywczy czy też 
fizjologiczny”. Respondenci poproszeni zostali o wskazanie poprawnej definicji 
suplementu diety. Większość z nich (56%) udzieliła poprawnej odpowiedzi. 
Znacząca część jednak (44% badanych) wskazała błędnie, uznając, że suplement 
diety to: „lek, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety” (24%) bądź 
„produkt leczniczy posiadający w składzie witaminy i składniki odżywcze” 
(20%). Wyniki nie są proporcjonalne do ilości osób, które przyznają się do 
cyklicznej suplementacji (96% badanych). Można zatem wywnioskować, że 
do suplementacji przekonują ich inne czynniki niż faktyczna wiedza na temat 
działania tych produktów.

Powodów powyższych wyników jest wiele, jednak najprawdopodobniej 
kluczową sprawą było miejsce zakupu suplementów diety. Respondenci w 63% 

Wykres 3. Miejsce zamieszkania ankietowanych.

Źródło: Opracowanie własne
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odpowiedzieli, że zakupu dokonują w aptece, która, jak wiadomo, jest kojarzona 
z lekami i produktami leczniczymi i zapobiegającymi różnym przypadłościom. 
32% respondentów preferuje zakupy internetowe, a 5% respondentów wskazało 
takie miejsca jak sklepy spożywcze, sklepy stacjonarne producentów i drogerie. 
Pomimo możliwości zakupu suplementów w aptece Główny Inspektorat Farma-
ceutyczny nie sprawuje kontroli nad suplementami diety, co oznacza, że rynek 
ten nie jest także monitorowany pod względem wywoływania potencjalnych 
działań niepożądanych (Bojarowicz, Dźwigulska 2012). Oznacza to, że suple-
menty diety mogą mieć szkodliwe działanie dla zdrowia, ponieważ ich skład 
nie podlega takiej samej kontroli jak skład lekarstw. W obliczu powyższych 
faktów, w badaniu zweryfikowano subiektywną ocenę konsumentów na temat 
możliwej szkodliwości wszelkich suplementów, zadając pytanie: „czy suplement 
diety może mieć działanie szkodliwe dla zdrowia?”. Poprawnej, twierdzącej 
odpowiedzi udzieliło 55,5% respondentów.

Odsetek poprawnej odpowiedzi w badanych grupach wiekowych był na-
stępujący: 28% – 18-25 lat, 63% – 26-35lat, 77% – 36-45lat, 86% – 46-55lat, 
83% – 56-65lat. Na podstawie uzyskanych wyników można uznać, iż wraz 
z wiekiem wzrasta odsetek osób świadomych zagrożenia płynącego z zażywania 
suplementów diety. Niestety, aż 73% ankietowanych przyznaje, że zażywa su-
plementy diety bez zalecenia lekarza, czyli z bliżej nieuzasadnionych powodów. 
Oznacza to, że zamiast wykonać odpowiednie badanie i stwierdzić rzeczywisty 
stan zdrowia organizmu, konsumują na własną rękę środki, które niekoniecznie 
prezentują w składzie to, co obiecuje producent. Przykładem mogą być suple-
menty diety z kategorii preparatów na potencję. Z kontroli przeprowadzonej 
w krajach UE latach 2013-2014, aż 49% z nich zawierała substancje wcześniej 
niezadeklarowane w składzie (Suplementy diety. Pacjent, rynek... 2017).

Konsumenci poproszeni zostali również o udzielenie odpowiedzi na pytanie 
czy suplementy diety, w ich opinii, są niezbędnym elementem zdrowego trybu 
życia. Znacząca część z nich – 43% – odpowiedziała twierdząco. Następnie 
zapytano respondentów o motywy, którymi kierują się w procesie decyzyjnym 
o zakupie suplementów diety. Mogli wybrać maksymalnie trzy z wybranych 
odpowiedzi i mieli możliwość wpisania innych, które nie pojawiły się w pro-
pozycjach. Najczęściej wybierane były: złe samopoczucie (58%), niewłaściwa 
dieta (51%), wzmożony wysiłek fizyczny (31%), wpływ znajomych/rodziny 
(24%), reklamy (18%), niska cena (13%) oraz duża popularność (12%). Dodat-
kowo,4% badanych dodało odpowiedzi takie jak: zły stan włosów i paznokci, 
niska odporność i anemia.

Częstotliwość stosowania suplementów diety jest w dużej mierze uzależ-
niona od grupy wiekowej, w której znajduje się konsument. 84% badanych 
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w wieku 18-25 lat zadeklarowało ich zażywanie przynajmniej raz dziennie. 
Osoby w wieku 26-35 lat w większości przypadków (61%) stosują suplemen-
tację kilka razy w miesiącu. Badani w wieku 36-45 lat w 82% przyznali, że 
sięgają po suplementy kilka razy w tygodniu. W kolejnej grupie – 46-55 lat – 
zdecydowana większość (73%) stosuje suplementację kilka razy w miesiącu, 
podobna sytuacja jest u ostatniej grupy wiekowej (56-65 lat), w której w ten sam 
sposób odpowiedziało 91% osób. Z podanych danych można wywnioskować, 
że konsumenci w grupach wiekowych 18-25 lat i 36-45 lat częściej niż inni 
spożywają suplementy diety. Sytuacja ta jest spowodowana tym, że osoby we 
wspomnianym wieku bardziej zwracają uwagę na zdrowy styl życia.

Różnorodność badanych pod względem płci, dochodu, miejsca zamieszka-
nia, motywów zakupu, wiedzy i postaw względem suplementów diety można 
również zaobserwować w przypadku ostatniej kwestii poruszanej w ankiecie. 
W odpowiedzi na pytanie: „co ma największy wpływ na popularność stosowa-
nia suplementów diety?” konsumenci w przeważającej mierze (30%) wybrali 
reklamy. Świadczyć to może o częściowej świadomości konsumentów o swojej 
podatności na manipulację przedsiębiorstw, które stosują narzędzie reklamy 
w celu zdobycia popularności. Kolejno konsumenci za znaczącą determinantę 
uznali modę na zdrowy styl życia (23%). Warto wspomnieć, że badanie Instytutu 
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur ukazało, że stosowanie suplementów 
diety jest istotnym aspektem trendu zdrowego odżywiania (43,1%) (IBRKK 
2012). Chęć dbania o swoje zdrowie wskazało 21% respondentów, można na-
zwać tę chęć typowo zapobiegawczą, ponieważ wszyscy respondenci, którzy 
w ten sposób odpowiedzieli, biorą suplementy bez zalecenia lekarza. Świa-
domość złej diety wskazało 18% badanych, a opinie społeczną 8% (tabela 1).

Tabela 1. Uwarunkowania popularności suplementów diety.
czynnik liczba wskazań odsetek wskazań (%)

Chęć dbania o swoje zdrowie 42 21
Moda na zdrowy styl życia 46 23
Świadomość złej diety 36 18
Reklamy 60 30
Opinia społeczna 16 8

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie

Zdaniem ekspertów, rozwój omawianego rynku jest uzależniony od szere-
gu uwarunkowań. Elementami sprzyjającymi są między innymi: starzenie się 
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społeczeństwa, niskie ceny suplementów, łatwość wprowadzenia produktów na 
rynek oraz brak homogenizacji rynku (Stefańczyk i Marszałek 2016). Z prze-
prowadzonych badań wynika, że do wymienionych czynników rozwoju można 
dodać sugestywne reklamy, dostępność suplementów, efekt naśladownictwa 
oraz nieustający megatrend zdrowego żywienia. Jest on skorelowany z chęcią 
aktywnego spędzania czasu i aktywnością fizyczną. Potwierdzają to dane GUS 
z 2017 roku, które ukazują wzrost liczby siłowni i klubów sportowych w Polsce.

Wzrostowi popularności suplementów diety sprzyjają agresywne reklamy, 
które zachęcają do podawania suplementów w każdym wieku, a z przekazu 
często można wywnioskować, że niezażywanie ich świadczy o niedbaniu o swój 
organizm. Wzrost ich emisji jest związany z nieustającą modą na zdrowy styl 
życia. Z powyższych informacji wynika, że respondenci przynajmniej czę-
ściowo zdają sobie sprawę z nacisku kampanii reklamowych oraz panującego 
megatrendu. Jednak przez brak wiedzy dotyczącej produkcji, składów oraz 
norm prawnych na rynku suplementów diety ufają zapewnieniom producentów. 
Decyzje zakupowe są ściśle powiązane z wiekiem oraz fazą cyklu życia, w ja-
kiej konsumenci się znajdują. Dodatkowo duży wpływ na konsumpcję ma ich 
subiektywna opinia, prezentowane postawy, zasób wiedzy oraz osobiste motywy.
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abstract

consumer PurcHasinG decisions on tHe dietary 
suPPlements market

Consumers’ behaviour on the market is conditioned by many factors and the decisionmak-
ing mechanism is interdisciplinary in nature. The aim of this article is to identify the main 
determinants of consumer purchasing decisions on the market of dietary supplements and 
to analyse their decisions, based on undertaken research. The significant point was to gather 
relevant information about the contemporary market as well as to determine to what extent 
participants of the study are acquainted with it and what their opinions are. The research tool 
was the author’s questionnaire, which was helpful in achieving the purpose of the article. 
Among other things, it was established that there was a relationship between the frequency 
of purchasing dietary supplements and the age of the consumer, current promotions, the 
place of purchase, and the trend of healthy eating.
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marketinG zmysłów Jako koncePcJa 
multisensoryczneGo oddziaływania na 

konsumenta

wstęp

W dobie ogromnej konkurencji i wszechobecnego szumu informacyjnego 
tradycyjne formy promocji i sprzedaży coraz częściej przestają być wystarcza-
jące, aby pozyskać klienta i zainteresować go produktami lub usługami firmy. 
W związku z tym zaczęto skupiać się na oddziaływaniu podprogowym (Gęba-
rowski 2007), co pozwoliło zmniejszyć wrażliwość cenową klientów. Celem 
takich zabiegów nie jest bezpośrednie nakłanianie do kupna, lecz subtelne 
pobudzenie zmysłów i wywołanie pożądanych wspomnień i afektów.

Istotą marketingu jest identyfikacja potrzeb konsumenta i zbudowanie moż-
liwe najlepszego przekazu w celu skłonienia konsumenta do kupna towaru lub 
usługi (Pabian 2019). Drogą do tego mogą być odpowiednio przygotowane 
działania marketingowe wpływające na wszystkie zmysły konsumenta. Kon-
cepcja marketingu sensorycznego, określnego również marketingiem zmysłów, 
obejmuje działania angażujące zmysł słuchu – audiomarketing, zmysł węchu 
– aromamarketing, zmysł wzroku – visual merchandising, zmysł smaku oraz 
zmysł dotyku. W niniejszym referacie skupiono się na trzech z pięciu wymie-
nionych zmysłów: słuchu, węchu i wzroku.

Celem artykułu jest przybliżenie wyżej wspomnianych zagadnień i podstawo-
we ich omówienie oraz przedstawienie wyników jednorazowych badań przepro-
wadzonych w marcu 2020 roku z zakresu odziaływania słuchu, węchu i wzroku 
na zachowania konsumentów. Na potrzeby artykułu dokonano analizy literatury 
dotyczącej marketingu sensorycznego, a także przeprowadzono internetowe 
badania ankietowe na grupie 150 respondentów. Anonimowy kwestionariusz 
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ankiety zawierał pytania zamknięte związane z marketingiem sensorycznym, 
jak i pytania metryczkowe charakteryzujące respondentów.

istota marketingu sensorycznego

Marketing sensoryczny obejmuje działania marketingowe, które w zorgani-
zowany i zaplanowany sposób angażują wszystkie zmysły oraz mają na celu 
wywołanie u potencjalnych klientów założonych wcześniej skojarzeń i reakcji 
mających podnosić świadomość marki (firmy) oraz przywiązywać klienta do 
marki (firmy) na głębszym, emocjonalnym poziomie. Marketing sensoryczny 
zakłada wywołanie u odbiorcy najwyższych doświadczeń zmysłowych za 
pomocą działań docierających jednocześnie do wszystkich zmysłów (Broweus 
i in. 2011) i należy traktować go jako kolejny naturalny etap w myśleniu nad 
marką. Marketing sensoryczny jest jednym ze sposobów na skuteczniejszą 
walkę o klienta oraz dostarczenie mu pełniejszego i wyrazistszego wrażenia 
podczas zakupów. Odwoływanie się do więcej niż jednego zmysłu jest posu-
nięciem bardzo naturalnym, gdyż na co dzień człowiek odbiera świat nie tylko 
przy pomocy wzroku, ale także słuchu, węchu, smaku i dotyku (Deluga 2012).

audiomarketing – bodźce dźwiękowe

Audiomarketing to forma działań mająca na celu wpływanie na zmysł słuchu 
konsumenta poprzez odpowiednio dobraną muzykę. Muzyka w postaci krótkich, 
łatwych do zapamiętania melodii jest wykorzystywana w reklamach radiowych, 
które są odbierane tylko przez zmysł słuchu. Przy pomocy muzyki można 
wpływać na konsumenta, powodując pobudzenie, zrelaksowanie, jak i zmianę 
nastroju, a tym samym oddziaływać na procesy nabywcze klienta. W reklamach 
najważniejszym aspektem jest zwrócenie uwagi i zapamiętanie przekazu. Pro-
mowane produkty powinny kojarzyć się klientowi z określoną melodią, a przez 
znajome już dźwięki wpływać na jego decyzje zakupowe. Bardzo skuteczne 
w docieraniu do potencjalnego konsumenta są reklamy telewizyjne, ponieważ 
połączenie obrazu i dźwięku zwiększa intensywność oddziaływania. Szacuje 
się, że kompozycja składająca się z obrazu i dźwięku ma większy wpływ na 
konsumenta niż reklama wykorzystująca wyłącznie jeden z tych elementów. 
Udział muzyki w spotach promocyjnych uprzyjemnia odbiór i tworzy pozytywne 
postawy wobec produktów, czyli wpływa na podświadomość odbiorcy, działa 
na sferę emocjonalną (Deluga 2018).

Utwory muzyczne wykorzystywane są również w celu budowania atmos-
fery przestrzeni zakupowej tj. wzmacniania wizerunku, utrwalania tożsamości 
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marki. Muzykę w supermarketach wykorzystuje się po to, by klient pozostał 
w nich dłużej, co zwiększa prawdopodobieństwo, że wyda więcej pieniędzy na 
nieplanowane zakupy. Wpływanie na zmysł słuchu poprzez dobór odpowied-
nich dźwięków przyczynia się do zwiększenia pozytywnych wrażeń odbiorcy. 
Emocje klienta, jak wskazują psychologowie, pełnią jedną z ważniejszych ról 
w procesie zakupowym. W związku z tym istotne jest stworzenie klimatu po-
wodującego chęć pozostania w sklepie jak najdłużej.

Szacuje się, że odpowiednio dobrany repertuar muzyczny sprawia, że liczba 
klientów rośnie o około 30%, poziom sprzedaży wzrasta wtedy odpowiednio 
od 15% do 28% (Deluga 2018). Wyniki badań wpływu muzyki na klienta prze-
prowadzone w Stanach Zjednoczonych podają, że 70% nabywców preferuje 
sklepy, w których odtwarzana jest muzyka. Niektóre z przedsiębiorstw handlo-
wych deklarują, że wprowadzenie audiomarketingu przyczyniło się do wzrostu 
obrotu o blisko 40% (Ławicki 2006). Konieczne jest, by kojarzone z marką 
dźwięki były obecne w procesach zakupowych. Buduje to rozpoznawalność 
danej marki na tle konkurencji (Pabian 2019). Odpowiednio dobrana muzyka 
oddziałuje na konsumentów perswazyjnie i determinuje szybkość przemiesz-
czania się po sklepie.

aromamarketing – bodźce zapachowe

Bodźce zapachowe docierają do mózgu szybciej niż sygnały z innych zmy-
słów i są sto razy silniej powiązane z pamięcią niż wzrok, słuch czy dotyk, 
a dodatkowo reakcja na nie wymaga świadomego myślenia (Pabian 2019). 
Impulsy zapachowe potrafią natychmiast przywołać emocjonalnie nacechowane 
wspomnienia (efekt Prousta), co potwierdzili R. Axel i L. Buck, udowadnia-
jąc, że ludzki umysł potrafi rozpoznać i zapamiętać prawie 10 000 zapachów, 
a dodatkowo zapachy te mogą programować mózg, wpływając na zachowania 
i emocje człowieka (Białaczewski 2005). Węch zaliczany jest do zmysłów 
skojarzeniowych i jest ściśle powiązany z obszarem mózgu odpowiedzialnym 
za magazynowanie wspomnień. Dodatkowo zapach stanowi „marker” (Kah-
neman 2012), co oznacza, że za sprawą zmysłu węchu, aromat jest szybko 
identyfikowany, przywołując wspomnienia i towarzyszące temu emocje. Należy 
podkreślić, iż kobiety i mężczyźni odmiennie reagują na podobne zapachy oraz 
w inny sposób je kodują, dlatego ważnym jest, aby przemyślany aromamarketing 
skierować do konkretnej grupy odbiorców (Zaltman 2008).

Przyjmuje się, że koncepcja marketingu zapachowego (aromamarketingu) 
opiera się na doznaniach węchowych i polega na stymulowaniu pożądanych 
reakcji konsumentów przy pomocy odpowiednio dobranych zapachów. Pod-
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stawowym zadaniem aromamarketingu jest stworzenie przyjemnej atmosfery 
w sklepach lub innych miejscach zakupu. Aromaty w takich miejscach stają 
się narzędziem wspomagającym komunikaty budujące wizerunek firmy. Dzięki 
odpowiednio dobranym zapachom klienci sklepów dłużej w nich przebywają, 
częściej dokonują zakupu i chętniej do nich wracają. Kojarzą także daną firmę 
jako bardziej ekskluzywną i budzącą większe zaufanie dzięki zastosowaniu 
oryginalnego logo zapachowego (scentbranding).

Odpowiednio skomponowana kompozycja zapachowa może zostać wyko-
rzystana w celu (Małyska-Kaleta, Michałowska 2006):

 – tworzenia pożądanego nastroju,
 – wzmocnienia naturalnego zapachu produktu,
 – podkreślenia zapachem występowania produktu na sali sprzedażowej,
 – wydłużenia czasu przebywania klienta w placówce handlowej i zachę-

cenia do powrotu.
Badania marketingowe dowodzą, że w budowaniu wartości dla klienta, wy-

korzystanie zapachów jest bardzo istotne i może przynieść pozytywne efekty, 
nawet jeśli konsument nie jest obecności zapachów w pełni świadomy. A. Stohr 
udowadnia, że przyjemny zapach może wpłynąć na wzrost gotowości do ko-
munikacji z personelem i wzrost chęci do zakupu.

Visual merchandising – bodźce wzrokowe

Visual merchandising to wizualne wywieranie wrażenia na klientach. Ma 
na celu nakłonienie konsumentów do odwiedzenia sklepu i dokonania w nim 
zakupu. Wpływ na klienta wywiera się przy pomocy różnych czynników, które 
mają sprawić, że dany sklep będzie się wyróżniać na tle konkurencji. Wraz 
z odpowiednim dobraniem i ułożeniem produktów istotne jest stworzenie atrak-
cyjnej reklamy wizualnej. Konieczny jest również odpowiedni wystrój wnętrza. 
Design jest uważany za kluczowy element tożsamości, personalizacji marki. 
Okno wystawowe i aranżacja wnętrza mają ukazywać indywidualny charakter 
danego sklepu. Dobre oświetlenie powinno prowadzić, ułatwiać orientację 
konsumenta, wpływać na jego zachowanie. Światło stanowi integralną część 
strategii w sklepie (Gigoła 2013). Do budowania atmosfery przestrzeni zaku-
powej stosuje się czasem żywe rośliny.

Osobą odpowiedzialną za tworzenie atmosfery w przestrzeni handlowej jest 
visual merchandiser, który powinien cechować się: (Gajewska, Piskrzyńska 2006)

 – kreatywnością,
 – znajomością zasad projektowania,
 – wyczuciem stylu.
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Przy kreowaniu ekspozycji musi brać pod uwagę funkcjonalność oraz efekt 
artystyczny. Ma to często wpływ na rentowność sklepu (Gajewska, Piskrzyńska 
2006).

Ważnym aspektem visual merchandising są kolory pełniące szczególną rolę 
w procesie zakupowym. Dzięki odpowiednim barwom można wpływać na 
emocje, uczucia klientów, pobudzać ich wspomnienia. Używane kolory po-
winny się kojarzyć z reprezentowanymi przez markę wartościami, wyrażać 
jej tożsamość, a także zwracać uwagę klientów. Dzięki kolorystyce kupujący 
określa świeżość warzyw oraz wybiera konkretne produkty ze względu na ich 
wygląd. Poszczególne kolory wywołują różne reakcje psychologiczne, a także 
mają swoje znaczenie społeczno-kulturowe.

analiza wyników badań ankietowych

Celem badań było określenie wpływu marketingu sensorycznego na kształ-
towanie decyzji konsumentów w procesie zakupowym. Materiał badawczy 
zebrano za pomocą badania ankietowego przeprowadzonego na grupie 102 re-
spondentów. Kwestionariusz ankiety składał się z 12 pytań dotyczących zna-
czenia poszczególnych zmysłów w decyzjach zakupowych respondentów oraz 
zauważalności bodźców zmysłowych przez respondentów w różnych typach 
sklepów i miejscach usługowych. W badaniach wzięło udział 61 kobiet (60% 
respondentów) i 41 mężczyzn (40% respondentów) – tabela 1.

Tabela 1. Rozkład respondentów ze względu na płeć i wiek.

cechy społeczno-
-demograficzne

Płeć wiek

kobie-
ta

męż-
czy-
zna

<18 
lat

18-24 
lat

25-34 
lat

35-44 
lat

45-60 
lat

60+ 
lat

Procentowy udział 
respondentów

60% 40% 3% 55% 9% 18% 14% 2%

Źródło: Opracowanie własne

Wśród badanych największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem śred-
nim (61% badanych), zaś najmniej osób wskazywało wykształcenie gimna-
zjalne lub zawodowe (po 5% badanych). Ze względu na miejsce zamieszkania 
najwięcej respondentów deklarowało wieś (34% badanych), najmniejszą grupę 
respondentów stanowiły natomiast osoby zamieszkujące miasta liczące 200-500 
tys. ludności (6% badanych) – tabela 2.
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Tabela 2. Rozkład respondentów ze względu na wykształcenie i miejsce 
zamieszkania.

cechy społeczno-
-demograficzne

wykształcenie miejsce zamieszkania

gi
m

na
zj

al
-

ne

za
sa

dn
ic

ze
 

za
w

od
ow

e

śr
ed

ni
e

w
yż

sz
e

wieś

miasto (wg liczby miesz-
kańców)

do 50 
tys.

50-200 
tys.

200-
500 
tys.

ponad 
500 
tys.

Procentowy udział 
respondentów

5% 5% 61% 29% 34% 18% 19% 6% 24%

Źródło: Opracowanie własne

Respondentów zapytano o to, czy zwracają uwagę na wnętrze sklepu, zapach 
i muzykę w trakcie dokonywania zakupów w różnych typach sklepów – wy-
kres 1.

Średnio 53% respondentów przyznało, że zwraca uwagę przede wszystkim 
na wygląd sklepu, znacznie mniej osób (średnio 27%) wskazało zapach jako 
czynnik przyciągający uwagę, a najmniej osób (średnio21%) zwraca uwagę na 
muzykę. Można przyjąć, że wnętrze sklepu jest kluczowym czynnikiem podczas 
planowania działań marketingowych. Szczególnie mocno widać oddziaływanie 
na zmysł wzroku w przypadku placówek banku, gdzie aż 75% ankietowanych 
wskazało wnętrze placówki jako główny czynnik, na który zwracają uwagę.

Wykres 1. Wartość procentowa przypadków, w których respondent świadomie 
kierował uwagę na podany czynnik podczas dokonywania zakupów/transakcji 

w wymienionych miejscach.

Źródło: Opracowanie własne
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Badani mieli również określić, czy kiedykolwiek zdarzyło im się zrezygno-
wać z zakupów bądź transakcji w danym typie placówki ze względu na wystrój 
wnętrza, muzykę lub zapach. Odpowiedzi zostały przedstawione na wykresie 2.

Wykres 2. Wartość liczbowa przypadków, w których respondenci zrezygnowali 
z zakupów ze względu na podany czynnik.

Źródło: Opracowanie własne

Można zauważyć, że głównym czynnikiem wpływającym na rezygnację 
z dokonania zakupów, jaki wskazywali respondenci, był zapach w miejscu do-
konywania zakupów – 46% badanych wybrało ten czynnik. 34% respondentów 
deklarowało, że zrezygnowało z zakupów z powodu wyglądu wnętrza sklepu, 
a czynnikiem najrzadziej wpływającym na rezygnację z transakcji według re-
spondentów była muzyka – 20% respondentów wskazało ten czynnik. Należy 
również zwrócić uwagę, że w sklepach spożywczych, drogeriach, obuwni-
czych i odzieżowych najistotniejszym czynnikiem skłaniającym do rezygnacji 
jest zapach. Jedynie w księgarni, sklepach RTV i AGD i bankach ten czynnik 
przestaje mieć tak duże znaczenie, a respondenci rezygnowali z zakupów ze 
względu na wnętrze sklepu.

W kwestionariuszu badano również znaczenie poszczególnych zmysłów w de-
cyzjach zakupowych respondentów, odpowiedzi zestawiono w tabeli 3. Anali-
zując uzyskane odpowiedzi dotyczące zmysłu węchu, można zauważyć bardzo 
wysokie znaczenie tego zmysłu w procesie dokonywania zakupów w drogerii 
(64% respondentów oceniło węch jako bardzo ważny) i w sklepie spożywczym 
(56% badanych oceniło węch jako bardzo ważny). Według 44% badanych zmysł 
węchu jest najmniej istotny w trakcie dokonywania zakupów w sklepach RTV 
i AGD, zaś według 30% respondentów w placówkach banku.

Należy zauważyć, że istotność zmysłu węchu według respondentów jest 
w dużej mierze uzależniona od placówki, w której dokonywany jest zakup/
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transakcja. Jako kluczowy zmysł w dokonywaniu zakupów w sklepie spożyw-
czym i drogerii ankietowani wskazali węch. Można przypuszczać, że kierując 
się węchem, odpowiadający oceniają świeżość produktów lub jakość perfum.

Z przeprowadzonych badań wynika, że słuch jest zmysłem, który w świa-
domy sposób nie wpływa na decyzje zakupowe w tak znacznym stopniu jak 
wzrok, a istotność tego zmysłu uzależniona jest od rodzaju sklepu. Odpowiedzi 
respondentów zestawiono w tabeli 4. Według ankietowanych, najmniej istotny 
jest w sklepie spożywczym (56% osób uznało słuch za mało ważny lub nieistot-
ny) i w drogerii (57% respondentów). Słuch ma jednak według respondentów 
wysokie znaczenie podczas dokonywania zakupów w sklepach RTV i AGD 
(68% oceniło słuch jako ważny i bardzo ważny).

Tabela 4. Znaczenie zmysłu słuchu według respondentów w poszczególnych 
rodzajach punktu sprzedaży.

znaczenie zmysłu słuchu
bardzo 

małe zna-
czenie

małe zna-
czenie

trudno 
powiedzieć

duże zna-
czenie

bardzo 
duże zna-

czenie
Sklep odzieżowy 33% 23% 26% 16% 2%
Drogeria 30% 27% 30% 9% 3%
RTV i AGD 4% 10% 19% 33% 35%
Księgarnia 24% 20% 28% 22% 7%
Sklep spożywczy 24% 32% 23% 17% 4%
Placówka banku 8% 12% 13% 37% 30%

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3. Znaczenie zmysłu węchu według respondentów w poszczególnych 
rodzajach punktu sprzedaży.

rodzaj punktu 
sprzedaży

znaczenie zmysłu węchu
bardzo 

małe zna-
czenie

małe zna-
czenie

trudno 
powiedzieć

duże zna-
czenie

bardzo 
duże zna-

czenie
Sklep odzieżowy 15% 20% 28% 30% 6%
Drogeria 1% 2% 10% 23% 64%
RTV i AGD 44% 27% 19% 7% 3%
Księgarnia 18% 19% 28% 25% 11%
Sklep spożywczy 0% 2% 8% 34% 56%
Placówka banku 30% 27% 28% 11% 5%

Źródło: Opracowanie własne



288 Marcin Bieliński, Jan Kowal

Jak można zauważyć, słuch jest najtrudniejszym do ocenienia zmysłem 
w procesach zakupowych, ponieważ, uśredniając, aż 23% ankietowanych nie 
potrafiło określić istotności słuchu w swoich decyzjach zakupowych.

Biorąc pod uwagę opinie respondentów zestawione w tabeli 5 na temat 
znaczenia zmysłu wzroku w decyzjach zakupowych, można zaobserwować 
ważność tego zmysłu w procesie zakupowym we wszystkich typach sklepów 
i placówek, z wyjątkiem drogerii, w której decydującym czynnikiem jest zapach. 
Ponad połowa respondentów (54%) oceniła wzrok jako najważniejszy zmysł, 
podczas dokonywania zakupu w wymienionych sklepach i placówce banku.

Podsumowanie

Marketing multisensoryczny jest techniką wywierania wpływu i pobudza-
nia pożądanych emocji w celu zmniejszenia wrażliwości cenowej i kreowania 
postaw konsumenckich. Z badań wynika, iż największe znaczenie w świado-
mym procesie dokonywania decyzji zakupowych ma wzrok, niezależnie od 
punktu sprzedaży. Analizując wypowiedzi respondentów, można stwierdzić, 
że dźwięki i zapachy są najtrudniejszymi w świadomym odbiorze czynni-
kami i nabierają znaczenia tylko w konkretnych punktach sprzedaży. Wnio-
skiem płynącym z przeprowadzonych badań i zebranych danych jest to, że 
oddziaływanie podprogowe jak i świadome na badane zmysły ma znaczący 
wpływ na kreowanie uczuć i afektów również tych negatywnych u odbiorcy, 
co z kolei przekłada się na decyzje zakupowe w badanych placówkach. Oparcie 
marketingu na czynnikach zmysłowych pozwala na szybkie pozyskanie klientów 
i budowanie przewagi nad konkurencją (Broweus i in. 2011).

Tabela 5. Znaczenie zmysłu wzroku według respondentów w poszczególnych 
rodzajach punktu sprzedaży.

znaczenie zmysłu wzroku
bardzo 

małe zna-
czenie

małe zna-
czenie

trudno 
powiedzieć

duże zna-
czenie

bardzo 
duże zna-

czenie
Sklep odzieżowy 2% 1% 2% 19% 76%
Drogeria 0% 7% 12% 47% 34%
RTV i AGD 0% 1% 1% 36% 62%
Księgarnia 2% 2% 6% 30% 59%
Sklep spożywczy 0% 2% 4% 41% 53%
Placówka banku 6% 12% 12% 29% 41%

Źródło: Opracowanie własne
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abstract

sensory marketinG as a concePt oF multisensory imPact 
on tHe consumer

In the era of huge competition and high consumption, it is important to conduct marketing 
activities to distinguish a given brand and product. The basis of marketing is to identify the 
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needs of the consumer and to build the best possible message to encourage the consumer to 
buy a good or service. Thus, marketing has started to be applied that affects the consumer’s 
subconscious. The aim of such a procedure is not directly persuading to buy, but subtle 
stimulation of senses and evoking desired memories, which in turn reduces price sensitivity 
and positively influences the consumer’s attitude towards the product or service.

The purpose of this article was to introduce the aforementioned issues and discuss them 
in a basic way with the presentation of sensory marketing research. The research material 
was collected by means of a questionnaire survey in which 150 respondents of different 
age and sex participated. The survey questionnaire consisted of 12 questions about the 
importance of individual senses in respondents’ purchasing decisions.

słowa kluczowe: marketing zmysłów, audiomarketing, visual merchandising, aromamarketing.

keywords: sensorymarketing, audiomarketing, visual merchandising, aromamarketing.

dane do kontaktu z autorem: 
marcin97b@gmail.com 
jachublack@gmail.com

mailto:marcin97b@gmail.com


kamil Gomulski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Kolegium Finansów
Koło Naukowe Analiz Rynku Finansowego
Opiekun: mgr Wojciech Kaczmarczyk

determinanty domoweJ ProdukcJi wina 
w Polsce

wstęp

Domowa produkcja alkoholu w Polsce ma wielowiekową tradycję, często 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Mimo licznych ograniczeń, produkcja 
zarówno legalnego, jak i nielegalnego alkoholu jest w Polsce powszechna. W 
ostatnich latach wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej zdrowego stylu 
życia, a w szczególności odżywiania, rośnie zapotrzebowanie na produkty 
naturalne, w szczególności warzywa, owoce i ich przetwory (Dąbrowska i in. 
2015). Jedną z takich nisz zapełnia dobrej jakości wino, w tym także owocowe, 
produkowane nie tylko przez profesjonalistów, ale również przez liczne grono 
domowych winiarzy.

Podstawowe kwestie dotyczące produkcji napojów winiarskich reguluje 
Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami 
i organizacji rynku wina. Obejmuje ona takie wyroby fermentowane, jak miody 
pitne, wina owocowe markowe i zwykłe, wina z soku winogronowego, wina 
aromatyzowane, a także cydr i perry. Ustawie tej nie podlega produkcja wyro-
bów winiarskich „domowym sposobem na użytek własny i nieprzeznaczonych 
do wprowadzenia do obrotu” (Ustawa o wyrobie… 2011). Takie rozwiązanie 
umożliwia legalną produkcję i spożycie, również w gronie znajomych, tego typu 
fermentowanych wyrobów alkoholowych. Takie wyroby, w tym także piwo, 
są również zwolnione od podatku akcyzowego (Rozporządzenie w sprawie 
zwolnień… 2018).

Wino na ziemiach polskich pojawiło się wraz z chrześcijaństwem. Do 
wieku XVI postępował rozwój winiarstwa, później nastąpił jego znaczny 
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regres, spowodowany przede wszystkim importem tańszego wina z krajów 
o cieplejszym, bardziej sprzyjającym uprawie winorośli klimacie. Po II wojnie 
światowej zlikwidowano praktycznie wszystkie winnice, skupiając się jedynie 
na produkcji, często marnej jakości, wina owocowego. Od lat 80. XX wieku 
jednak następuje ponowny rozwój winnic w Polsce, z czego najdynamiczniej 
przebiegał on w drugiej dekadzie XXI wieku (Kapusta 2016). W latach 2010-
2019 liczba winnic zwiększyła się z 20 do blisko 300, a produkcja wina gronowe-
go w kraju wyniosła w 2019 roku ponad 12 tys. hl (Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino, dostęp 24 lutego 2020 r.).

Obok produkcji komercyjnej win gronowych i owocowych rozwojowi ule-
gała domowa produkcja wina. Już w XIX wieku wydawane były publikacje 
dotyczące wyrobu win owocowych. Wino takie często wytwarzane było bez 
znajomości procesu fermentacji, metodami chałupniczymi, co wpływało na ich 
niską jakość. Mimo to, dostrzegano potencjał win owocowych. Jako ich zalety 
J. Froń (1906) wymieniał:

 – możliwość wykorzystania nadmiaru owoców, zwłaszcza w latach uro-
dzaju;

 – właściwości lecznicze, pokrzepiające ciało przy ciężkiej pracy;
 – naturalny charakter, w porównaniu do powszechnych wtedy win z wy-

tłoków winogronowych, doprawianych spirytusem.
W czasach Polski Ludowej domowa produkcja alkoholi dalej się rozwijała. 

Legalne  i zwolnione z podatku było wytwarzanie wina we własnym gospo-
darstwie, w ilości nieprzekraczającej 100 litrów, wraz z posiadanym zapasem. 
Destylacja alkoholu etylowego była zakazana, aczkolwiek bimbrownictwo było 
zjawiskiem powszechnym. Produkcja wina domowego nie tylko umożliwiała 
dostęp do tańszego alkoholu, ale również mogła być odpowiedzią na słabą ja-
kość masowo produkowanych win owocowych (Cieślak1978). Według badań 
Jasińskiego (1984) w 1980 roku spożycie wina domowego deklarowało ponad 
27% Polaków, ale większość z badanych spożywała je jedynie okazjonalnie 
i w niewielkiej ilości.

Popularność wina owocowego w Polsce związana jest także z klimatem 
niesprzyjającym uprawie większości szczepów winorośli. Choć wina owoco-
we często uważane są za produkt gorszy od win gronowych, to polskie owoce 
nadają się na wina wysokiej jakości, zawierające ponadto wiele pożytecznych 
dla zdrowia człowieka substancji. Podstawowymi owocami do produkcji wina 
owocowego w Polsce są jabłka, porzeczki, aronie czy wiśnie (Laskowska i Po-
gorzelski 2007). Ponadto do produkcji wina domowego używa się owoców 
krajowych, takich jak agrest, truskawki, maliny, jagody, gruszki i in., owoców 
suszonych, owoców egzotycznych, kwiatów i innych surowców (żyto, ryż, 
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mięta itp.). Do produkcji takich win (w przeciwieństwie do win gronowych) 
najczęściej dodaje się wody oraz cukru, a także innych dodatków (takich jak 
np. regulatory kwasowości) (Cieślak 1978; Kwapisz 2019).

Produkcja taka stała się nie tylko źródłem tańszego alkoholu, ale również 
sztuką  i pasją, popularną wśród wielu Polaków. W ostatnich latach rozwój tech-
nologii umożliwił powstanie wielu internetowych stron i grup, poświęconych 
tematyce domowego winiarstwa. Ponadto rozwija się sektor wyspecjalizowa-
nych sklepów z akcesoriami do produkcji alkoholu, a także organizowane są 
konkursy dla najlepszych winiarzy (Kwapisz 2019). Publikowane są również 
książki dotyczące domowego winiarstwa, mają one jednak charakter praktyczny, 
zawierają porady czy przepisy. Piśmiennictwo naukowe nie podejmuje jednak te-
matów związanych ze społecznymi i ekonomicznymi aspektami tej działalności.

cel badania

Przeprowadzone badania skupiają się głównie na produkcji wina owocowego 
jako najpopularniejszego trunku produkowanego w warunkach domowych. 
Celem pracy jest przede wszystkim zbadanie determinant domowej produk-
cji wina owocowego w Polsce, w kontekście jej ekonomicznej opłacalności. 
Równie istotna jest charakterystyka ludzi zajmujących się taką produkcją. Za 
domowego winiarza uważa się każdego, kto tworzy wino na użytek własny, 
bez przeznaczenia go do sprzedaży (Turner, Roycroft 1979).

Najważniejsze kwestie przeprowadzonego badania dotyczą przyczyn rozpo-
częcia i kontynuowania produkcji, skali i charakteru produkcji wina oraz zwią-
zanych z nią kosztów. Charakterystyka grupy dotyczy głównie skali i struktury 
spożycia alkoholu, zarówno wyprodukowanego jak i zakupionego. Badanie 
pozwala na poszerzenie wiedzy dotyczącej charakterystyki domowej produkcji 
wina w Polsce oraz spożycia alkoholu przez domowych winiarzy.

materiał i metody

Badanie empiryczne oparte zostało o ankiety, skierowane do osób zajmują-
cych się domową produkcja wina, skupionych w grupach społecznościowych 
w serwisie Facebook, a otrzymane wyniki poddano analizie ilościowej i jako-
ściowej. Z uwagi na charakter badanego tematu zebrane dane obarczone mogą 
być błędem, ponieważ nie każdy ankietowany jest skłonny do ujawnienia peł-
nych informacji. Dotyczy to szczególnie nielegalnej produkcji alkoholu (dlatego 
w badaniu nie pojawiły się pytania dotyczące bimbrownictwa) oraz częstotli-
wości spożywania napojów alkoholowych, z uwagi na tendencję do zaniżania 
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Rysunek 1. Częstotliwość spożywania alkoholu przez 
ankietowanych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej 
ankiety

rzeczywistej skali spożycia (CBOS2019a). Ponadto część członków badanych 
społeczności obawiało się komercyjnego wykorzystywania zebranych danych 
bądź ryzyka administracyjnego ograniczenia możliwości produkcji jako skutku 
takich badań, co ograniczyło liczbę wypełnionych kwestionariuszy.

Analizowane dane obejmują odpowiedzi 176 osób deklarujących produko-
wanie wina domowym sposobem. Pominięto odpowiedzi 7 osób, które obecnie 
nie produkują takiego wina. Produkcja alkoholu jest zdecydowanie bardziej 
popularna wśród mężczyzn, którzy stanowią 93,2% badanej grupy. Z uwagi na 
przeprowadzenie ankiety drogą elektroniczną zdecydowaną większość (83,5%) 
badanych stanowią ludzie w wieku do 39 lat. Badani legitymują się przeważ-
nie wykształceniem wyższym bądź średnim. Spośród 176 ankietowanych 130 
osób swoją sytuację materialną opisuje jako dobrą, bądź bardzo dobrą, 44 jako 
przeciętną i 2 jako złą.

wyniki badań i dyskusja

charakterystyka grupy domowych winiarzy

Przeprowadzone badania pozwalają na scharakteryzowanie badanej grupy 
domowych winiarzy, szczególnie w kwestiach dotyczących konsumpcji, zakupu 
i produkcji napojów alkoholowych. Ważnym parametrem charakteryzującym 
badaną grupę jest skala spożycia alkoholu przez badane osoby. Badanie obejmo-
wało pytanie o częstotliwość spożywania alkoholu. Odpowiedzi na to pytanie 
prezentuje rys. 1:
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Ankietowana grupa charakteryzuje się częstym spożywaniem alkoholu. 
Badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków wskazują, iż 
56% dorosłych pije alkohol okazjonalnie, a jedynie 8% deklaruje spożycie 
częste. W przypadku grupy domowych winiarzy do częstego lub codziennego 
spożycia przyznaje się blisko pięciokrotnie więcej osób. Jedynie 6% badanych 
winiarzy pije rzadko, przy aż jednej trzeciej mieszkańców Polski deklarujących 
unikanie okazji do picia bądź pełną abstynencję (CBOS2019a).

Dalsza charakterystyka grupy dotyczy doświadczenia w produkcji wina. 
Ankietowani produkują wino średnio od ponad 5 lat, przy czym najbardziej 
doświadczeni deklarują produkcję od 30 lat. Ponad połowa badanych produkuje 
wino od 3 lat bądź krócej. Inne niż wino alkohole w warunkach domowych 
produkowane są przez 85% badanych. Popularność produkcji innych alkoholi 
w badanej grupie prezentowana jest w tabeli 1.

Tabela 1. Produkcja innych alkoholi przez badanych.
rodzaj alkoholu liczba wskazań Procent ankietowanych

Piwo 41 23,3%
Cydr i perry 69 39,2%
Miód pitny 64 36,4%
Nalewki 110 62,5%
Inne 9 5,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Największą popularnością w badanej grupie cechuje się produkcja nalewek, 
jako alkoholu mocnego. Proces produkcji miodu pitnego, cydru i perry jest 
podobny do produkcji wina i możliwy do przeprowadzenia przy wykorzystaniu 
tego samego sprzętu. Piwo, mimo iż jest najpopularniejszym alkoholem spo-
żywanym w Polsce (GUS2019), produkowane jest jedynie przez mniej niż 1/4 
badanych. Spowodowane jest to większą złożonością procesu produkcyjnego, 
jak i niską ceną piwa dostępnego w sklepach. Mimo iż z uwagi na nielegalny 
charakter produkcji alkoholu destylowanego badanie nie obejmowało bimbrow-
nictwa, to wśród odpowiedzi „inne» 5 osób wskazało produkcję destylatów 
w warunkach domowych.

Produkcja alkoholu domowego nie wyklucza jednocześnie kupowania alko-
holu w sklepach, zakupy takie deklaruje 90% badanych. Badanie wskazuje na 
większe niż przeciętne w Polsce wydatki na zakup alkoholu w badanej grupie. 
Według badań CBOS (2019b) Polacy średnio wydają na ten cel 480 zł rocznie. 
Ankietowani średnio wydają ponad 650 zł rocznie, przy dużym zróżnicowaniu 
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odpowiedzi (współczynnik zmienności 115%), od całkowitego braku wydatków, 
aż do poziomu 7000 zł. Strukturę kupowanego alkoholu prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Struktura alkoholu kupowanego przez ankietowanych.
rodzaj alkoholu liczba wskazań Procent ankietowanych

Piwo 134 76,1%
Napoje spirytusowe 96 54,5%
Miód pitny 25 14,2%
Cydr, perry 32 18,2%
Wino owocowe 20 11,4%
Wino gronowe 52 29,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Najpopularniejszym kupowanym alkoholem w badanej grupie jest piwo, 
stosunkowo rzadko produkowane przez domowych winiarzy. Ponad połowa 
ankietowanych deklaruje zakup napojów spirytusowych. Jednakże jest to mniej-
szy odsetek niż ponad 60-procentowa grupa produkująca nalewki. Prowadzi 
to do wniosku, iż część badanych otrzymuje alkohol do produkcji nalewek 
w sposób inny niż zakup spirytualiów w sklepie. Wśród pozostałych alkoholi 
najpopularniejsze jest wino gronowe. Cydr, perry oraz miód pitny są znacznie 
częściej produkowane we własnym zakresie.

Kwestie dotyczące alkoholu kupowanego w sklepach uzupełniają pytania 
o poziom opodatkowania wyrobów alkoholowych w Polsce oraz o wpływ 
10-procentowej podwyżki podatku akcyzowego w 2020 roku na skalę produkcji 

Rysunek 2. Ocena poziomu opodatkowania 
wyrobów alkoholowych w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety
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domowego alkoholu (Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym... 2019). 
Ocenę poziomu opodatkowania prezentuje rysunek 2.

Wyniki pokazują znaczny odsetek osób niezadowolonych z obecnego po-
ziomu opodatkowania wyrobów alkoholowych. Jedynie 5% badanych uważa 
ten poziom za zbyt niski, podczas gdy w reprezentatywnej grupie Polaków aż 
40% to zwolennicy podniesienia podatku akcyzowego, będącego głównym 
składnikiem obciążenia ceny napojów alkoholowych (CBOS2019b). Około 
1/3 badanych uważa ponadto, iż podwyżka akcyzy w 2020 roku spowoduje 
u nich większą produkcję alkoholu, kosztem alkoholu kupowanego w sklepie. 
Przeciwnego zdania jest połowa ankietowanych. Mimo relatywnie niewielkiej 
skali podwyżki, pokazuje to ryzyko braku wzrostu dochodów budżetu państwa 
przy ewentualnych większych podwyżkach akcyzy, gdyż wyroby akcyzowe 
zastąpione mogą być legalnym bądź nielegalnym alkoholem produkowanym 
metodami chałupniczymi.

Produkcja domowego wina

Podstawowe kwestie badania dotyczyły determinant produkcji domowego 
wina. Pierwsze pytanie odnosiło się do przyczyn rozpoczęcia takiej produkcji. 
Udział poszczególnych odpowiedzi przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Przyczyny rozpoczęcia domowej produkcji wina.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Udzielone odpowiedzi wskazują na duże zróżnicowanie powodów, które 
zainspirowały domowych winiarzy do rozpoczęcia produkcji wina. Jednakże 
większość z nich skupia się na aspektach smakowych i zdrowotnych – ponad 
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50% badanych chciała poznać nowe smaki bądź wyprodukować zdrowsze wino. 
Część badanych (głównie mieszkańców wsi) traktuje winiarstwo jako tradycje 
rodzinne. Pasja winiarska może również zacząć się przypadkiem, na przykład od 
poszukiwania sposobu na wykorzystanie nadmiaru własnych bądź otrzymanych 
owoców. Jedynie po 4% badanych jako główny powód rozpoczęcia wskazuje 
na dostęp do tańszego alkoholu bądź zachęcenie przez znajomych. Wśród 
pozostałych odpowiedzi większość ankietowanych łączyła kilka przyczyn, ale 
pojawiły się również odpowiedzi dotyczące chęci nabycia nowych umiejętności 
bądź poznania procesu produkcji czy też poszukiwanie nowego hobby.

Kolejne pytanie dotyczyło przyczyn kontynuowania produkcji. Odpowiedzi 
na to pytanie przedstawia rysunek 4.

Ankietowani najczęściej wskazywali kilka głównych przyczyn produkcji 
wina. Takie zajęcie stało się dla przeważającej większości przyjemnym spo-
sobem spędzania czasu, produkcję alkoholu traktują jako ciekawe hobby. Z 
pasją łączy się chęć pochwalenia się własnymi wyrobami, które bądź to są 
konsumowane wspólnie z rodziną czy znajomymi, bądź mogą być eleganc-
kim, własnoręcznie wykonanym, prezentem. Chęć poznania nowych smaków 
oraz wyprodukowania zdrowszego wina jest uznawana za przyczynę produkcji 
przez nieco mniej niż połowę badanych. Jedynie 1/8 ankietowanych uważa za 
przyczynę produkcji dostęp do tańszego alkoholu. Prowadzi to do wniosku, iż 
pasja przeważa nad kwestiami związanymi z obniżeniem wydatków na spoży-
wany alkohol.

Winiarskie hobby nie jest zajęciem wysoce czasochłonnym. Mniej niż 2 
godziny miesięcznie na czynnościach związanych z wyrobem wina spędza 1 
na 5 winiarzy, a większość ankietowanych spędza od 2 do 5 godzin miesięcz-
nie (39,8%), bądź od 5 do 20 godzin (36,4%). Jedynie 4% badanych spędza 
na tych czynnościach ponad 20 godzin w każdym miesiącu. Jednakże zajęcie 
to wymaga znacznej cierpliwości, gdyż od momentu rozpoczęcia produkcji 
wina do jego konsumpcji mija zazwyczaj kilka miesięcy, a nawet lat (Kwa-
pisz 2019). Potwierdzają to odpowiedzi badanych na pytanie dotyczące czasu 
produkcji wina. Około 1/3 badanych rozpoczyna konsumpcję średnio dopiero 
po roku od nastawienia wina, a 44% czeka między 6 a 12 miesięcy. Jedynie 
2% badanych deklaruje spożywanie wina w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia 
produkcji. Naturalny charakter procesu tworzenia wina wymaga stosunkowo 
długiego czasu fermentacji, klarowania i leżakowania produkowanego trunku, 
w celu uzyskania wysokiej jakości.

Następna część badania dotyczy skali produkcji i związanych z nią kosztów. 
Podstawowe parametry statystyczne zebranych danych przedstawione zostały 
w tabeli 3.
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Zebrane dane, zarówno dotyczące skali produkcji, jak i wydatków, wykazują 
bardzo duże zróżnicowanie. Badani winiarze średnio produkują około 100 litrów 
wina rocznie. Większość posiada zapasy mniejsze od wielkości rocznej pro-
dukcji. Wynikać może to z krótkiego stażu w winiarstwie, uniemożliwiającego 
gromadzenie wieloletnich zapasów własnego wina. Także czas przeprowadzania 
badania (luty 2020) to moment, gdy wina z lata roku 2019 są jeszcze często 
w trakcie produkcji, przy zmniejszających się zapasach win z poprzednich rocz-
ników. Kilku ankietowanych deklaruje produkowanie 400 i więcej litrów wina 
rocznie, jednak połowa badanych produkuje mniej niż 77,5 litra wina rocznie.

Formułując pytania, dokonano podziału kategorii wydatków na surowce 
(np. owoce, cukier, drożdże) zużywane jednorazowo do wyprodukowania wina 
i sprzęt (np. balony, wiadra fermentacyjne, korkownice), mogący służyć do 
wyrobu win przez wiele lat. Wyniki wskazują zarówno na możliwość pro-
dukcji wina praktycznie bez kosztów (używając własnych owoców i sprzętu 
posiadanego od lat), aczkolwiek większość badanych wydaje na realizację pasji 
kilkaset złotych rocznie. Jest to kwota relatywnie niewielka, w stosunku do 
skali wydatków na pasje i zainteresowania Polaków, która może sięgać nawet 
28% miesięcznej pensji (https://lifestyle.newseria.pl/biuro-prasowe/finanse/
na-co-polacywydaja,b120737636, dostęp 24 lutego 2020 r.). Wydatki na sprzęt 
są nieco niższe niż wydatki na surowce, jednak z uwagi na krótkie doświad-
czenie w produkcji większość badanych dopiero kompletuje potrzebny sprzęt, 
co zwiększa kwotę wydatków.

W ramach opracowywania wyników określono średni koszt wyprodukowania 
jednej butelki (0,75 l) własnego wina. W tabeli 4 podano średni koszt wypro-

Rysunek 4. Obecne powody kontynuowania produkcji wina (wielokrotny wybór).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety
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dukowania jednej butelki (bez uwzględnienia nakładów pracy i potrzebnego 
czasu), zakładając niezmienność deklarowanych wydatków na sprzęt winiar-
ski oraz uwzględniając podział wydatków sprzętowych na 3 lata, z uwagi na 
fakt, iż większość winiarzy dopiero gromadzi potrzebny sprzęt i wydatki te 
w następnych latach mogą być niższe. Ankieta zawierała również prośbę o okre-
ślenie średniej wartości wyprodukowanej butelki (0,75 l) wina. Ankietowani 
zwracali uwagę na trudność takiego określenia, związaną z różnym charakterem 
produkowanych win oraz brakiem prawnej możliwości sprzedaży takiego wina, 
jednak odpowiedzi umiejscowiły własne wino na odpowiedniej „półce» ceno-
wej, w porównaniu do win sklepowych. W obliczeniach pominięto odpowiedzi 
uznające wino domowe za bezcenne.

Koszty związane z produkcją domowego wina są zdecydowanie niższe od 
deklarowanej wartości gotowego trunku. Średni koszt, wynoszący nieco poni-

Tabela 3. Dane dotyczące skali produkcji domowego wina i wydatków z nią 
związanych.

Parametr

średnia roczna 
produkcja 

wina
w litrach

Posiadane za-
pasy gotowego 

wina
w litrach

roczne wydat-
ki na surowce

w Pln

roczne wydat-
ki na sprzęt 
winiarski

w Pln
Minimum 10 0 0 0
Maksimum 1000 2000 5000 2000
Średnia 104,28 76,35 385,03 240,26
Mediana 77,50 40 200 175
Współczynnik 
zmienności

111% 226% 146% 123%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Tabela 4. Dane dotyczące skali produkcji domowego wina i wydatków z nią 
związanych.

Parametr koszt 1 butelki 
wina

koszt 1 butelki 
wina (sprzęt 

dzielony na 3 lata)

deklarowana 
wartość 1 butelki

Minimum 0,38 0,31 0
Maksimum 40,00 38,33 100
Średnia 5,74 4,18 26,29
Mediana 4,29 2,89 20,00
Współczynnik 
zmienności

99% 108% 66%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety



301Determinanty domowej produkcji wina w Polsce

żej 6 złotych, odpowiada cenie najtańszych napojów winopodobnych niskiej 
jakości dostępnych w sklepach. Jednakże deklarowana jakość domowego wina 
odpowiada jakości win gronowych ze „średniej półki”. Realizacja pasji pozwala 
więc na osiąganie korzyści również ekonomicznych. Wśród kosztów występuje 
duże zróżnicowanie, do którego powodów zaliczyć można:

 – różny koszt surowców, od darmowych własnych bądź dzikich owoców 
aż do drogich owoców egzotycznych;

 – różny stopień rozcieńczania wina wodą bądź syropem cukrowym;
 – różny stopień wykorzystania dodatków do wina.

Rozważania dotyczące ekonomicznego wykorzystania produkcji domowego 
wina podsumowuje pytanie dotyczące stopnia zainteresowania ankietowanych 
legalną produkcją domowego wina na sprzedaż. Odpowiedzi przedstawia ry-
sunek 5.

Rysunek 5. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a legalną 
produkcją wina na sprzedaż?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety

Blisko połowa ankietowanych wyraża zainteresowanie komercjalizacją pro-
dukcji alkoholu. Wymogi formalno-prawne, mimo iż w aktach prawnych zawarte 
są pewne ułatwienia dla niewielkich winiarni (Ustawa o wyrobie… 2011) są 
przeszkodą dla większości zainteresowanych, którzy byliby zainteresowani taką 
produkcją po uproszczeniu regulacji prawnych.

Podsumowanie

Analiza otrzymanych wyników badań pozawala na sformułowanie wniosków:
1.  Domowa produkcja wina to przede wszystkim ciekawe hobby i jako takie 

traktuje je zdecydowana większość winiarzy.
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2.  Mimo iż grupa domowych winiarzy charakteryzuje się większym niż prze-
ciętne spożyciem napojów alkoholowych, to dostęp do tańszego alkoholu 
nie jest głównym powodem produkcji.

3.  Skala produkcji wina jest zróżnicowana, aczkolwiek większość badanych 
produkuje ilości wystarczające na zaspokojenie potrzeb własnych, a także 
rodziny czy znajomych. Winiarze chętnie prezentują swoje wyroby, zarów-
no prywatnie czy za pomocą mediów społecznościowych, jak i poprzez 
udział w konkursach winiarskich.

4.  Poza winem domowym badani produkują inne alkohole domowe (przede 
wszystkim inne napoje fermentowane oraz nalewki). Najpopularniejszy 
w Polsce napój alkoholowy, jakim jest piwo, a także destylaty kupują 
w większości w sklepach. Roczne wydatki na zakup napojów alkoholowych 
są porównywalne z wydatkami na surowce i sprzęt do produkcji wina.

5.  Duża część badanych wyraża chęć zalegalizowania produkcji na sprzedaż, 
jednakże byłoby to możliwe dopiero po uproszczeniu procedur, związa-
nych z komercyjną produkcją alkoholu. Dzięki takiemu uproszczeniu 
mógłby rozwinąć się rynek polskich, naturalnych wyrobów alkoholowych 
wysokiej jakości.

Badanie dotyczące kwestii związanych ze spożyciem alkoholu napotyka 
jednak spore trudności. Jest to kwestia wrażliwa. Dodatkowo, styk produkcji 
legalnej (napoje fermentowane) i nielegalnej (destylaty) zniechęca badanych do 
odpowiedzi na pytania. Badana grupa nie obejmowała również osób nieudzie-
lających się w mediach społecznościowych, w szczególności starszych. Temat 
domowego winiarstwa jest wart przeprowadzania dalszych badań, związanych 
z rzeczywistą popularnością wśród reprezentatywnych grup Polaków. Ponad-
to, istotną kwestią może być badanie dotyczące samych produkowanych win 
i używanych surowców, a także badania nielegalnego obecnie bimbrownictwa.
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abstract

determinants oF Home wine Production in Poland

Home alcohol production in Poland has centuries old tradition. Nowadays, it happened 
to be an art and a passion, popular among thousands of Poles. The most popular legal home 
fermented beverage is fruit wine. The aim of this paper is to investigate determinants of 
home wine production, including socio-economic issues. It is also important to characterize 
the group of home winemakers, focusing mainly on alcohol consumption level. To do so, 
an Internet survey was conducted in home winemaker’s Facebook groups.

The results show that home wine production is primarily a hobby, popular mostly among 
men. The study group is characterized by higher than average alcohol consumption. Even 
though, spending time nicely or learning about new flavors is more important than access-
ing cheaper alcohol for them.

słowa kluczowe: napoje alkoholowe, wyroby domowe, wina owocowe

keywords: alcoholic beverages, home goods, fruit wines
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PozytywneGo wizerunku Pracodawcy

wstęp

Obserwując działania, jakie podejmują organizacje w związku z postępu-
jącym procesem globalizacji i rozwojem gospodarki opartej na wiedzy oraz 
budowaniu wizerunku organizacji jako atrakcyjnego miejsca pracy, można wy-
wnioskować, że stanowią one ważny czynnik kreowania pozycji konkurencyjnej. 
Pracodawcy starają się jak najlepiej wypromować własną firmę jako najlepsze 
miejsce pracy (Kozłowski 2012). Pozytywny wizerunek pracodawcy pozwala 
na łatwiejsze pozyskanie pracowników o odpowiednich kompetencjach i po-
tencjale intelektualnym. Dodatkowo może umocnić lojalność i zaangażowanie 
pracowników już zatrudnionych. Wizerunek przedsiębiorstwa jest istotnym 
elementem wyboru miejsca pracy (Oczkowska 2015). Niezwykle istotną rolę 
odgrywają w tej kwestii procesy rekrutacyjne, które są jednym z istotniejszych 
etapów zarządzania kapitałem ludzkim, polegającym na poszukiwaniu i przycią-
ganiu wystarczająco dużej liczby kandydatów na konkretne, wolne stanowisko 
pracy (Pyrek 2004).

Procesy rekrutacyjne a kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy

U podstaw employer brandingu leży marka pracodawcy. Jest to proces kre-
owania, identyfikacji i zarządzania wizerunkiem organizacji jako atrakcyj-
nego pracodawcy na rynku pracy. W ramach koncepcji employer brandingu 
można wyróżnić trzy rodzaje działań: kładące nacisk na czynniki zewnętrzne, 
kształtowanie marki miejsca pracy, akcentujące rolę czynników wewnętrznych, 
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wpływających na markę pracodawcy z wyboru. Są to na przykład: działania 
pracowników w tworzeniu marki pracodawcy, wartości firmowe, modele marki 
korporacyjnej i jej rola w tworzeniu wizerunku pracodawcy z uwzględnieniem 
wykorzystania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i zarządzania 
kapitałem ludzkim (Kampioni-Zawadka 2018). W dzisiejszych czasach orga-
nizacje przywiązują coraz większą wagę do swojego wizerunku, coraz bardziej 
dostrzegają rolę pracowników w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Znajduje 
to również odzwierciedlenie w kształtowaniu wizerunku firm na rynku pracy 
oraz odpowiednio prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Generalnie wyróżnić można dwa rodzaje rekrutacji: rekrutację wewnętrzną 
oraz rekrutację zewnętrzną. Rekrutacja wewnętrzna jest skierowana do zatrud-
nionych już pracowników. Rekrutacja zewnętrzna polega natomiast na przycią-
ganiu osób, które nie są zatrudnione w danej firmie – to ten rodzaj rekrutacji 
jest szczególnie istotny z punktu widzenia budowania wizerunku pracodawcy 
wśród potencjalnych kandydatów do pracy. W ramach rekrutacji zewnętrznej 
można wyróżnić następujące formy (Dolot 2014):

 – ogłoszenia w mediach: w prasie, radiu i telewizji;
 – ogłoszenia zamieszczane w internecie (na firmowej stronie, portalach 

i wortalach internetowych);
 – targi pracy;
 – współpraca z urzędem pracy;
 – szeroko pojęta współpraca z uczelniami wyższymi i innymi ośrodkami 

kształcenia.
Wśród podstawowych elementów wpływających na skuteczność rekrutacji 

można wymienić (Baczyńska, Kosy 2009):
1. Wizerunek organizacji, na który składają się: informacje o wielkości 

wynagrodzeń, perspektywy rozwoju zawodowego, możliwości reali-
zacji ścieżki kariery zawodowej i szybkości awansu, dynamika branży, 
polityka zarządzania, stałość i pewność zatrudnienia i inne. Pozytywny 
wizerunek organizacji o dobrej renomie ułatwi przyciągnięcie uwagi 
wykwalifikowanych kandydatów;

2. Atrakcyjność miejsca pracy, związana ze stanowiskami pracy, które mogą 
być z indywidualnego punktu widzenia: nudne, ryzykowne, powodujące 
stres i irytację, niskopłatne, ograniczone pod względem potencjalnego 
awansu w konsekwencji – mniej oblegane przez potencjalnych chętnych 
do pracy;

3. Wewnętrzna polityka kadrowa organizacji, często sprowadzająca się 
do zasady promowania swoich pracowników na wyższe stanowiska 
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specjalistyczne. Taka wewnętrzna polityka personalna firmy zwiększa 
tożsamość i przynależność pracownika do organizacji;

4. Respektowanie obowiązujących przepisów prawa, czyli zakaz selekcji 
w oparciu o czynniki inne niż kwalifikacje, np. płeć, przekonania reli-
gijne, poglądy polityczne, wygląd;

5. Koszty rekrutacji, które wiążą się z różnym poziomem zaangażowania 
organizacji zarówno w kategoriach pracy – długotrwałe rekrutacje wie-
loetapowe, jak i kosztów finansowych przy zlecaniu rekrutacji firmom 
agencji doradztwa personalnego na stanowiska specjalistyczne, a inne 
w przypadku stanowisk niższych.

Rekrutacja posiada swoje główne cele i założenia. Najistotniejszym celem jest 
informowanie najlepszych kandydatów o możliwości zatrudnienia. Im więcej 
zgłoszeń, tym teoretycznie większa szansa na znalezienie osoby, która w pełni 
sprosta wymaganiom. Osoba odpowiedzialna za rekrutację powinna zapewnić 
w tym procesie wyczerpujące informacje dla potencjalnych kandydatów (Ba-
czyńska, Kosy 2009).

W procesie rekrutacji można wyróżnić kilka elementów, jednakże nie muszą 
się one pojawiać w każdej firmie. Pierwszym etapem jest wstępna selekcja 
formularzy zgłoszeniowych lub CV. Na podstawie uzyskanych informacji pra-
codawca jest w stanie odrzucić kandydatów wskutek kluczowych dla niego 
informacji, takich jak: kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Drugim 
etapem może być wstępna rozmowa kwalifikacyjna, która może odbywać się 
przez telefon. Etap ten jest najłatwiejszy dla pracodawcy i nie pochłania dużej 
ilości czasu. Kandydatom, którym udało się przejść poprzednie etapy rekrutacji, 
proponowana jest pierwsza rozmowa kwalifikacyjna. W tej części pracodawca 
próbuje uzyskać bardziej ogólne informacje tak, aby mógł ocenić przydatność 
danej osoby według danych zawartych w charakterystyce idealnego kandydata. 
Druga i kolejne rozmowy kwalifikacyjne nie zawsze są konieczne. Dochodzi do 
nich w sytuacjach, gdy pracodawca bądź rekruter musi zadać bardziej wnikli-
we pytania, które nie padły w pierwszej rozmowie (Walker 2011). Na każdym 
z tych etapów ważny jest jego przebieg i profesjonalizm. Działania wizerun-
kowe i rekrutacyjne przeplatają się między sobą, stąd istotne jest, aby wszelkie 
aktywności podejmowane w ramach employer brandingu były zbieżne ze sobą 
i oparte na podstawach wspólnej strategii (Kozłowski 2012).

cel i metodyka badań

Podstawowym celem przeprowadzonych badań była analiza i ocena znacze-
nia przebiegu procesów rekrutacyjnych w kreowaniu pozytywnego wizerunku 
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pracodawcy. W przeprowadzonych badaniach poszukiwano odpowiedzi na 
następujące pytania:

 – Czy proces rekrutacyjny może wpływać na wizerunek pracodawcy?
 – Jakiego typu błędy występują podczas procesów rekrutacyjnych?
 – Jakie elementy procesu rekrutacyjnego są kluczowe w kreowaniu pozy-

tywnego wizerunku pracodawcy?
 – W jaki, najbardziej skuteczny sposób pracodawca może zwrócić uwagę 

potencjalnego pracownika?
Badaniami objęto studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału 

Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 
badaniu wzięło udział łącznie 126 osób. Badania przeprowadzono w drugiej 
połowie lutego 2020 roku.

Wśród badanych studentów większość (69,1%) stanowiły kobiety. Ponad 
połowa ankietowanych to osoby studiujące zarządzanie (56,4%), pozostali 
to studenci ekonomii (43,7%). W badaniu wzięło udział 47,6% pracujących 
oraz 52,4% niepracujących osób. Znaczna część respondentów do tej pory 
wykonywała jedynie prace dorywcze (39,7%). Drugą co do liczebności grupą 
były osoby posiadające staż pracy powyżej 2 lat (23,8%), staż pracy do 1 roku 
posiadało 17,5% respondentów, natomiast 12,7% jeszcze nigdy nie pracowało. 
Najmniej, bo tylko 6,4%, posiadało staż pracy od 1 do 2 lat.

Ponad połowa badanych studentów opowiedziała, że brała udział w 1 do 5 
procesów rekrutacyjnych (61,9%), natomiast 27,8% nigdy nie brało udziału 
w procesie rekrutacyjnym. Najmniej respondentów brało udział w 6 do 10 
(7,1%) oraz powyżej 10 procesów rekrutacyjnych (3,2%).

wyniki badań

Najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przez objęte badaniem oso-
by przy wyborze pracodawcy okazała się wysokość wynagrodzenia (86,5%), 
ważne okazały się także dobre warunki pracy (73,02%) oraz dogodne godziny 
pracy (65,1%). Najmniej istotne czynniki to atrakcyjny pakiet benefitów (16,7%) 
oraz reputacja firmy (19,1%) – tabela 1.

Tabela 1. Czynniki brane pod uwagę przez respondentów przy wyborze pracodawcy
wyszczególnienie liczba wskazań Procent

Wysokość wynagrodzenia 109 86,5
Atrakcyjny pakiet benefitów 21 16,7
Dobre warunki pracy 92 73,0
Dogodne godziny pracy 82 65,1
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Możliwość awansu 40 31,8
Możliwość rozwoju 70 55,6
Ciekawa branża 45 35,7
Reputacja firmy 24 19,1
Lokalizacja firmy 41 32,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najwięcej badanych studentów przy poszukiwaniu zatrudnienia korzystało 
z internetowych portali pracy, takich jak pracuj.pl, olx.pl, praca.pl (91,3%). 
Ponad połowa respondentów korzystała w tym celu z informacji od znajomych 
(57,1%) oraz trochę mniej z Facebooka (48,4%). Najmniej studentów korzystało 
z prasy (3,2%) oraz targów pracy (4,8%) – tabela 2.

Tabela 2. Źródła informacji, z których respondenci korzystali w celu znalezienia 
zatrudnienia

wyszczególnienie liczba wskazań Procent
Internetowe portale pracy (pracuj.pl, olx, praca itp.) 115 91,3
Strony internetowe 27 21,4
Prasa 4 3,2
Facebook 61 48,4
Informacje od znajomych 72 57,1
Targi pracy 6 4,8
Spotkania z przedstawicielami firm 10 7,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Na pytanie ,,Czy obecność pracodawcy na portalach społecznościowych jest 
dobrym sposobem na nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracownikiem?” 
46,7% ankietowanych odpowiedziało „tak”, prawie połowę mniej (27,8%) – 
„raczej tak”. Pozostałe osoby wskazały odpowiedź „nie” (2,4%) oraz „raczej 
nie” (16,7%).

Najważniejszymi elementami, które powinny się znaleźć w profilu praco-
dawcy w mediach społecznościowych, aby przykuć uwagę potencjalnego pra-
cownika, są według ankietowanych: możliwość zadawania pytań i szybka na 
nie odpowiedź (53,2%), możliwość obejrzenia życia firmy ,,od środka” (50%), 
ciekawe posty dotyczące firmy (46,9%). Nieco mniej ważne okazały się: zdjęcia 
związane z firmą lub prezentujące pracę w niej (38,9%), wypowiedzi pracow-
ników firmy na temat pracy w niej (34,9%) oraz informacje na temat wydarzeń 
społecznych, w jakich firma bierze udział (27,8%) – tabela 3.
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Tabela 3. Elementy, które zdaniem respondentów powinny się znaleźć w profilu 
pracodawcy w mediach społecznościowych, aby przykuć uwagę potencjalnego 

pracownika
wyszczególnienie liczba wskazań Procent

Informacje na temat wydarzeń społecznych, 
w jakich firma bierze udział

35 27,8

Ciekawe posty dotyczące firmy 59 46,8
Możliwość obejrzenia życia firmy ,,od 
środka”

63 50,0

Zdjęcia związane z firmą lub prezentujące 
prace w niej

49 38,9

Wypowiedzi pracowników firmy na temat 
pracy w niej

44 34,8

Możliwość zadawania pytań i szybka na nie 
odpowiedź

67 53,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Elementami, które przede wszystkim powinny znaleźć się na stronie interne-
towej firmy, aby przykuć uwagę potencjalnego pracownika, w opinii badanych 
studentów są aktualizowane na bieżąco informacje na temat działalności firmy 
(57,9%), misja, wartości i główne cele prowadzonej działalności (54,8%), nie-
co mniej ważne okazały się być galeria zdjęć i filmiki przedstawiające firmę 
(45,2%) oraz historia i profil działalności firmy (411,3%) – tabela 4.

Tabela 4. Elementy, które zdaniem respondentów powinny znaleźć się na stronie 
internetowej firmy, aby przykuć uwagę potencjalnego pracownika

wyszczególnienie liczba wskazań Procent
Historia i profil działalności firmy 52 41,3
Misja, wartości i główne cele prowadzonej 
działalności

69 54,8

Zasady prowadzonej polityki personalnej 46 36,5
Aktualizowane na bieżąco informacje na 
temat działalności firmy

73 57,9

Galeria zdjęć i filmiki przedstawiające 
firmę

57 45,2

Dobrze rozwinięta zakładka ,,Kariera” 46 36,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najważniejszymi elementami, które powinna zawierać rozwinięta zakładka 
,,Kariera” na stronie firmy są, zdaniem respondentów: opisy stanowisk i wymagań 
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pracy (74,6%) i aktualne oferty pracy (73,0%). Mniej istotne okazały się infor-
macje na temat wynagrodzeń i systemu motywacyjnego (42,0%), możliwości 
realizacji ścieżki kariery w firmie (41,3%), a także opisy przebiegu procesu rekru-
tacyjnego (36,5%). Najmniej ważnym natomiast okazała się zakładka z najczęściej 
zadawanymi pytaniami i odpowiedziami (25%) – tabela 5.

Tabela 5. Elementy, które zdaniem respondentów powinna zawierać rozwinięta 
zakładka ,,Kariera” na stronie internetowej firmy

wyszczególnienie liczba wskazań Procent
Aktualne oferty pracy 92 73,0
Opis stanowisk i wymagań pracy 94 74,6
Opis przebiegu procesu rekrutacyjnego 46 36,5
Możliwości realizacji ścieżki kariery w fir-
mie

52 41,3

Informacje na temat wynagrodzeń i syste-
mu motywacyjnego

53 42,0

Zakładka z najczęściej zadawanymi pyta-
niami
i odpowiedziami

32 25,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Według ankietowanych, najważniejszymi elementami procesu rekrutacyj-
nego odgrywającymi kluczową rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku 
pracodawcy są: przebieg rozmowy rekrutacyjnej (69,8%) oraz treść i forma 
ogłoszenia z ofertą zatrudnienia (54,8%). Mniej istotne okazały się: ilość 
etapów procesu rekrutacyjnego (22,2%), miejsce spotkania rekrutacyjnego 
(21,4%) oraz miejsce zamieszczenia ogłoszenia o pracę (17,5%) – tabela 6.

Tabela 6. Elementy procesu rekrutacyjnego, które, zdaniem respondentów, 
odgrywają najważniejszą rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy

wyszczególnienie liczba wskazań Procent
Treść i forma ogłoszenia z ofertą zatrud-
nienia

69 54,8

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o prace 22 17,5
Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej 88 69,8
Miejsce spotkania rekrutacyjnego 27 21,4
Ilość etapów procesu rekrutacyjnego 28 22,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Na pytanie ,,Jakie elementy powinno zawierać dobrze skonstruowane ogło-
szenie z ofertą zatrudnienia?” 69,9% respondentów odpowiedziało, że zakres 
zadań i wymagania kwalifikacyjne, trochę mniej, bo 69,0% zaznaczyło ofe-
rowane warunki zatrudniania (rodzaj umowy, wynagrodzenie, benefity itp.), 
57,2% – informacje na temat firmy i prowadzonej przez nią działalności. Mniej 
ankietowanych (32,5%) wskazało informacje na temat przebiegu procesu re-
krutacyjnego (ilość etapów, czas trwania itp.). Najmniej ważnymi elementami 
okazały się: podane w ogłoszeniu media społecznościowe i strona internetowa 
firmy (13,5%) oraz atrakcyjna, przyciągająca uwagę szata graficzna (10,3%) 
– tabela 7.

Najważniejszymi elementami związanymi z przebiegiem rozmowy kwali-
fikacyjnej, wpływającymi na budowanie wizerunku pracodawcy wskazanymi 
przez badanych studentów okazały się: atmosfera, w jakiej przebiega spotka-
nie (74,6%), profesjonalizm osoby prowadzącej spotkanie (wygląd, kultura 
osobista, sposób prowadzenia rozmowy itp.) (56,4%), zakres informacji na 
temat firmy, stanowiska i oferty pracy przekazanych przez rekrutera (41,3%). 
Rzadziej ankietowani wskazywali możliwość pełnego zaprezentowania wła-
snej osoby podczas spotkania (36,5%), treść i charakter pytań zadawanych 
przez rekrutera (31,8%) oraz miejsce, w którym odbywa się spotkanie (20,6%) 
– tabela 8.

Tabela 7. Elementy dobrze skonstruowanego, zdaniem respondentów, ogłoszenia 
z ofertą pracy

wyszczególnienie liczba wskazań Procent
Informacje na temat firmy i prowadzonej 
przez nią działalności

72 57,1

Zakres zadań i wymagania kwalifikacyjne 88 69,8
Oferowane warunki zatrudniania 
(rodzaj umowy, wynagrodzenie, benefity 
itp.)

87 69,0

Informacje na temat przebiegu procesu 
rekrutacyjnego (ilość etapów, czas trwania 
itp.)

41 32,5

Podane media społecznościowe i strona 
internetowa firmy

17 13,5

Atrakcyjna, przyciągająca uwagę szata 
graficzna

13 10,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Najczęstsze błędy związane z przebiegiem procesu rekrutacyjnego wpływa-
jące na budowanie wizerunku pracodawcy, zdaniem ankietowanych, to: to brak 
informacji zwrotnej o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (62,7%), brak odpo-
wiedzi na wysłane zgłoszenie (52,4%) oraz rozbieżność informacji podanych 
w ogłoszeniu ze stanem faktycznym (47,6%). Nieco mniej respondentów wskaza-
ło brak jasnych kryteriów wyboru kandydata (42,0%) oraz brak profesjonalizmu 
rekrutera podczas rozmowy kwalifikacyjnej (34,1%) – tabela 9.

Tabela 9. Błędy związane z przebiegiem procesu rekrutacyjnego wpływające, 
zdaniem respondentów, na budowanie wizerunku pracodawcy

wyszczególnienie liczba wskazań Procent
Brak odpowiedzi na wysłane zgłoszenie 66 52,4
Brak informacji zwrotnej o wyniku rozmo-
wy kwalifikacyjnej

79 62,7

Rozbieżność informacji podanych w ogło-
szeniu ze stanem faktycznym

60 47,6

Brak jasnych kryteriów wyboru kandydata 53 42,0
Brak profesjonalizmu rekrutera podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej

43 34,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Tabela 8. Elementy związane z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej wpływające, 
zdaniem respondentów, na budowanie wizerunku pracodawcy

wyszczególnienie liczba wskazań Procent
Miejsce, w którym odbywa się spotkanie 26 20,6
Atmosfera, w jakiej przebiega spotkanie 94 74,6
Profesjonalizm osoby prowadzącej spo-
tkanie (wygląd, kultura osobista, sposób 
prowadzenia rozmowy itp.)

71 56,4

Możliwość pełnego zaprezentowania wła-
snej osoby podczas spotkania

46 36,5

Zakres informacji na temat firmy, stano-
wiska i oferty pracy przekazanych przez 
rekrutera

52 41,3

Treść i charakter pytań zadawanych przez 
rekrutera

40 31,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Na pytanie ,, Z jakimi błędami spotkałeś/aś się w trakcie procesów rekruta-
cyjnych, w których brałeś/aś udział?” najwięcej ankietowanych wskazywało 
odpowiedź: brak błędu (35,7%) oraz brak informacji zwrotnej po zakończonym 
procesie rekrutacyjnym lub jego etapach (35,7%). Nieco mniej responden-
tów zaznaczyło „Powierzchowne traktowanie kandydata” (28,6%) oraz Słabą 
komunikację z rekruterem» (21,4%). Najmniej wskazań uzyskała odpowiedź 
„Zadawanie pytań o charakterze osobistym” (o stan cywilny, potomstwo, orien-
tację seksualną, wyznanie itp.) (14,3%).

Na pytanie: „W jaki sposób przebieg procesów rekrutacyjnych, w których bra-
łeś/aś udział wpłynął na Twoją opinię na temat firmy jako pracodawcy?” znacz-
na część badanych studentów odpowiedziała, że raczej pozytywnie (29,4%), 
a 13,5% wyraziło zdecydowanie pozytywną opinię. Niewielki odsetek, bo tylko 
0,8% ankietowanych, wskazał odpowiedź „zdecydowanie negatywnie” oraz 
3,9% – „raczej negatywnie”. Natomiast ponad połowa respondentów (52,4%) 
nie miała w tej kwestii zdania.

dyskusja

Przeprowadzone badania potwierdziły wnioski płynące z literatury przed-
miotu (Baczyńska, Kosy 2009), że ważnymi czynnikami, które mają wpływ na 
decyzje o wyborze pracodawcy są wynagrodzenia, standard warunków pracy 
oraz możliwość rozwoju. Zaskakujące jest to, że zdecydowanie mniejsze zna-
czenie okazała się mieć w tej kwestii reputacja firmy.

Uzyskane wyniki badań dotyczące głównych źródeł poszukiwania pracy nie 
potwierdzają niektórych wniosków zawartych w literaturze przedmiotu. Targi 
pracy nie są popularnym miejscem dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego. Ogłoszenia w prasie są już przestarzałą metodą. W dzisiejszych 
czasach osoby poszukujące zatrudnienia wykorzystują w tym celu głównie 
Internet jako podstawowe narzędzie – co koresponduje z treściami zawartymi 
w dostępnej literaturze (Dolot 2014).

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły tezę dotyczącą wpływu pro-
cesu rekrutacyjnego na kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Wielu 
kandydatów zmieniło swoją opinię dotyczącą pracodawcy po ukończonym 
procesie rekrutacyjnym, co może potwierdzić, że działania wizerunkowe i re-
krutacyjne są synergiczne oraz przeplatają się między sobą (Kozłowski 2012). 
Potwierdzenie znalazł również fakt, iż istotnym elementem wpływającym na 
budowanie wizerunku pracodawcy w oczach potencjalnego pracownika jest 
przebieg rozmowy kwalifikacyjnej (Walker 2011).
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że większość objętych nimi studentów, 

szukając zatrudnienia, ma wysokie wymagania dotyczące miejsca pracy, do 
których należą głównie wysokie wynagrodzenie i dobre warunki pracy. Ankie-
towani wskazali, że źródeł informacji na temat ofert zatrudnienia szukają naj-
częściej na stronach internetowych oraz wśród swoich znajomych. Respondenci 
uważają przy tym, że obecność pracodawcy w mediach społecznościowych 
jest dobrym sposobem na nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracownikiem. 
Najważniejszymi elementami, które powinny znaleźć się na profilu pracodawcy 
w mediach społecznościowych, aby przykuć uwagę potencjalnego pracownika, 
są, zdaniem objętych badaniem osób: możliwość zobaczenia życia firmy „od 
środka”, możliwość zadawania pytać i szybka na nie odpowiedź oraz ciekawe 
posty dotyczące firmy. Natomiast wśród elementów, które powinny pojawić 
się na stronie internetowej firmy wymieniane były głównie: misja, wartości 
i cele prowadzonej działalności, aktualizowane na bieżąco informacje na temat 
działalności firmy, galeria zdjęć i filmiki przedstawiające firmę oraz zasady 
prowadzonej polityki personalnej. Dużo uwagi respondenci poświęcają rów-
nież zakładce „Kariera” na stronie internetowej firmy. Doszukują się tam oni: 
aktualnej oferty pracy, opisu stanowisk i wymagań pracy oraz informacji na 
temat wynagrodzeń i systemu motywacyjnego.

Najważniejszą rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy 
w procesie rekrutacyjnym, w opinii ankietowanych, pełnią: przebieg rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz treść i forma ogłoszenia o pracę. Wysokie wymagania są 
stawiane przez nich w stosunku do dobrze skonstruowanego ogłoszenia z ofertą 
zatrudnienia. Respondenci uważają, iż powinny być w nim na pewno zawarte 
oferowane warunki pracy oraz zakres zadań i wymagań kwalifikacyjnych, 
a także informacje na temat firmy i prowadzonej przez nią działalności.

Elementami związanymi z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej w najwięk-
szym stopniu wpływającymi na budowanie wizerunku pracodawcy okazały się: 
atmosfera, w której przebiega spotkanie oraz profesjonalizm osoby prowadzącej 
spotkanie. Natomiast najczęściej popełnianym błędem związanym z przebie-
giem procesu rekrutacyjnego, według ankietowanych, jest brak informacji 
zwrotnej o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Objęci badaniem studenci nie spotykali się często z błędami popełnianymi 
podczas procesu rekrutacyjnego, jednak jeśli zdarzały się one, to były to: brak 
informacji zwrotnej po ukończonym procesie lub jego etapach oraz powierz-
chowne traktowanie kandydata.

Podsumowując, można powiedzieć, że proces rekrutacyjny jest bardzo waż-
nym czynnikiem w kreowaniu wizerunku pracodawcy. Dobrze przeprowadzony 
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wpływa pozytywnie na działalność organizacji, pracodawcy powinni więc 
w szczególny sposób zadbać o jego przebieg, biorąc pod uwagę wiele elementów 
determinujących jego ocenę w oczach potencjalnych pracowników.
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abstract

tHe imPortance oF recruitment Processes in creatinG 
a PositiVe imaGe oF tHe emPloyer

The modern job applicant is focused on the conscious choice of his future employer, 
often guided by his image. From this point of view, activities that aim to create the image 
of the company as an attractive employer (employer branding) become an important goal of 
organizations operating on the market. These include, among others, efficient and effective 
recruitment process, which as one of the first affects the perception and assessment of the 
potential place of employment.

This study attempts to present the issues related to the role played by recruitment pro-
cesses carried out in organizations in building the image of the company as a desirable 
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employer. The aim of the research was to analyze and assess the impact of recruitment 
processes on building the image of the company as an employer from the perspective of the 
students participating in them as potential employees. The research was carried out using 
the survey method. They included full-time graduate students of the Faculty of Economic 
Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
słowa kluczowe: rekrutacja, kreowanie wizerunku pracodawcy
keywords: recruitment, employer branding
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w katowicacH – struktura docHodów 
i wydatków

wstęp i cel pracy

Finanse gospodarstw domowych, zwane również finansami osobistymi (Jajuga 
2013) stanowią istotny element gospodarki państwa, gdyż należą do grona jednego 
z czterech najczęściej wymienianych filarów gospodarki: przedsiębiorstwo, in-
stytucja finansowa, podmiot sektora publicznego oraz wspomniane gospodarstwa 
domowe. Finanse osobiste studentów stanowią niejako ich odłam, gdyż student to 
najczęściej osoba będąca na utrzymaniu rodziców, a więc jednocześnie należąca 
do wspomnianego gospodarstwa domowego.

Finanse osobiste to pojęcie znacznie szersze niż przedstawione w niniejszej 
pracy. Z uwagi na fakt, iż z założenia student to osoba wkraczająca w świat 
finansów i w związku z tym nieposiadająca dużych możliwości finansowych, 
zwykle ograniczających się jedynie do dokonywania bieżących wydatków 
oraz uzyskiwania przeciętych dochodów. W badaniu pominięto oszczędzanie 
nadwyżek finansowych.

Celem badania była analiza finansów osobistych studentów służąca okre-
śleniu stopnia ich niezależności finansowej za pomocą informacji o źródłach 
podstawowych i alternatywnych dochodów oraz dokonanie oceny zaradności 
studentów na podstawie ich umiejętności określenia miesięcznych wydatków 
związanych z bieżącym utrzymaniem oraz sposobie dysponowania nadwyżkami 
finansowymi.
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materiały i metody

Do realizacji badań wykorzystano metodę ankietową online. Badanie prze-
prowadzono w oparciu o grupę 356 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach m. in. takich kierunków, jak: finanse i rachunkowość, logistyka, 
ekonomia, zarządzanie, informatyka. Badania zrealizowano w 2019 roku. Re-
spondentów dobrano w sposób przypadkowy. Tabela 1 przedstawia charakte-
rystykę społeczno-demograficzną badanych respondentów:

Tabela 1. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych respondentów.

wyszczególnienie
ogółem

n=356 %
Płeć

kobieta 287 80,62%
mężczyzna 69 19,38%

wiek
do 20 lat 117 32,87%
21-22 lat 142 39,89%
23-24 lat 84 23,60%
25 lat i więcej 13 3,65%

kierunek studiów
finanse i rachunkowość 161 45,22%
logistyka 37 10,39%
ekonomia 30 8,43%
zarządzanie 17 4,78%
informatyka 15 4,21%
przedsiębiorczość i finanse 15 4,21%
gospodarka przestrzenna 9 2,53%
dziennikarstwo i komunikacja 7 1,97%
pozostałe 65 18,26%

stopień studiów
I 251 70,51%
II 103 28,93%
pozostali* 2 0,56%

tryb studiów
stacjonarne 294 82,58%
niestacjonarne 62 17,42%

* W badaniu uczestniczył/a 1 student/tka studiów doktoranckich oraz 1 student/tka studiów 
podyplomowych.
Źródło: Opracowanie własne
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wyniki

Zgodnie z dotychczasowymi badaniami studenci uważani są z reguły za 
osoby racjonalnie gospodarujące środkami finansowymi (Klimkiewicz 2012). 
Ponadto z tych samych badań wynika, że studenci – szczególnie studiujący 
w trypie stacjonarnym – nie mogą być w pełni niezależni finansowo. Związane 
jest to z ilością czasu, jaki są zobowiązani poświęcić nauce. Świadomość ko-
nieczności oszczędzania obecna jest zarówno wśród studentów zagranicznych 
uczelni (Nidar, Bestari 2012), jak i krajowych (Klimkiewicz 2012).

Badania przeprowadzone wśród studentów studiów stacjonarnych Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UE we Wrocławiu) wykazały, iż głównym 
źródłem utrzymania się tamtejszych studentów było pozyskiwanie środków 
finansowych od rodziców (53,2%). Stanowiło to wynik wyższy o ponad 15% 
w porównaniu ze studentami studiów stacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Z kolei studenci pracujący zawodowo i deklarujący pracę 
jako podstawowe źródło dochodu stanowili blisko 10% wszystkich badanych 
na UE we Wrocławiu w porównaniu do ponad 20% wszystkich badanych na 
UE w Katowicach (Miłaszewicz 2018).Dotychczas przeprowadzono niewiele 
badań dotyczących finansów osobistych studentów. Pojawiają się badania do-
tyczące źródeł utrzymania studentów, lecz w odniesieniu do różnego rodzaju 
stypendiów i zasad ich przyznawania (Świetlińska, Roman 2011). Przeprowa-
dzenie niniejszych badań było istotne, ponieważ jak można zauważyć powyżej, 
podobne badania nie zostały dokonane od dłuższego czasu.

Pierwszym uwzględnionym w badaniu problemem było poznanie podstawo-
wego źródła dochodów studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Dochód jest częścią budżetu domowego, który składa się z wpływów zarówno 
pieniężnych, jak i niepieniężnych (Bogacka-Kisiel 2012).

Jak wynika z przeprowadzonych badań podstawowym źródłem dochodów 
niemal 38% respondentów były środki uzyskane z pracy własnej oraz otrzy-
mane od rodziców. Ponad 31% badanych miało do dyspozycji jedynie środki 
otrzymane od rodziców, a około 30% z nich utrzymywało się z pracy własnej. 
Jeden ze studentów (0,3%) za podstawowe źródło dochodów deklarował środki 
uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej, kolejny (0,3%) środki 
z prowadzonej działalności oraz otrzymywane od rodziców, a 0,6% łączyło 
pracę własną z działalnością gospodarczą. Analizując strukturę podstawowych 
dochodów ze względu na tryb studiów z przeprowadzonych badań wynika, że 
wśród studentów stacjonarnych 2/5 otrzymywała środki finansowe od rodzi-
ców (ponad 38%), a z pracy własnej już jedynie 1/5 badanych (ponad 20%). 
Najwięcej z tej grupy osób łączyło oba wymienione wyżej źródła dochodów 
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(ponad 40%). Natomiast wśród studentów studiów niestacjonarnych wyniki 
prezentują się następująco: środki z pracy własnej – 70,97%, środki z prowa-
dzonej działalności gospodarczej i z pracy własnej – 3,23% oraz środki zarówno 
od rodziców jak i z pracy własnej – 25,81% (rys. 1).

Rysunek 1. Podstawowe źródła dochodów badanej grupy studentów.

Źródło: Opracowanie własne

Kolejnym istotnym elementem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o do-
datkowe źródła uzyskiwania dochodów. Najwięcej badanych odpowiedziało, 
że nie korzysta z żadnych dodatkowych źródeł, z których mogliby uzyski-
wać dochody (65%). Stypendium naukowe jako dodatkowe źródło dochodów 
deklarowało około 8% respondentów, a stypendium socjalne prawie 4% studen-
tów. Niemal 20% badanych korzystało z innych dodatkowych źródeł (rys. 2).

W ramach badań poszukiwano informacji na temat liczby osób aktywnych 
zawodowo, jak i tych, którzy nie pracują. Uzyskano odpowiedź, że ponad 
65% studentów łączy studia z pracą zawodową. Natomiast 1/3 respondentów 
studiuje i jednocześnie nie pracuje. Z kolei studia z prowadzeniem działalności 
gospodarczej godzi 0,6% badanych (rys. 3).

Rysunek 3. Aktywność zawodowa przy jednoczesnej edukacji 
na poziomie wyższym.

Źródło: Opracowanie własne
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W związku z powyższym respondenci udzielili również odpowiedzi na py-
tanie czy uzyskiwane zarobki pozwalają na samodzielne utrzymanie się na 
studiach. Ponad 45% badanych odpowiedziało, że utrzymują ich rodzice. Po-
nad 1/3 studentów deklaruje, że uzyskane środki finansowe pozwalają im na 
samodzielne utrzymanie się na studiach. Pozostałym nie wystarcza środków do 
samodzielnego utrzymania (rys. 4).

W dalszej części zapytano respondentów o miejsce zakwaterowania w czasie 
studiów i otrzymano różnorodne odpowiedzi, wśród których dominowała opcja 
mieszkania z rodzicami (52%) co jest normalne, ponieważ wszyscy badani są 
studentami. Drugim najczęstszym przypadkiem było wynajmowanie pokoju 
w mieszkaniu wielopokojowym (ponad 21%), a następnym samodzielny najem 
mieszkania. Z innej możliwości korzystało więcej niż 8% badanych i w tym 
przypadku mogło to być np. własne mieszkanie, mieszkanie u koleżanki lub 
podobnie jak wcześniej, mieszkanie z rodzicami. Najmniej, ponieważ jedynie 
0,84% osób korzystało z akademika, który niegdyś stanowił podstawowe miej-
sce zamieszkania studentów (rys. 5).

Rysunek 5. Miejsce zamieszkania w czasie studiów.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 2. Dodatkowe źródła dochodów uzyskiwanych przez studentów.

Źródło: Opracowanie własne
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W następnym pytaniu respondenci określili miesięczne wydatki związane 
z zakwaterowaniem. Ponad połowa z nich odpowiedziała, że nie ponosi kosz-
tów zakwaterowania, co pokrywa się z poprzednią odpowiedzią, gdzie również 
ponad połowa studentów mieszkała z rodzicami. Prawie 7% studentów wydaje 
poniżej 500 zł na mieszkanie, od 500 do 750 zł – 20,5%, od 750 do 1000 zł 
– prawie 16% i powyżej 1000 zł – niewiele ponad 5%. Najwięcej studentów, 
pomijając tych, którzy mieszkają z rodzicami, płaci za zakwaterowania od 500 
do 750 zł, co wiązało się z pewnością ze średnią ceną za pokój, która wynosiła 
608 zł w 2017 roku (Przybytek 2017) (rys. 6).

W badaniach podjęto próbę poznania sposobu wyżywienia studentów, aby 
w następnej kolejności sprawdzić, czy studenci potrafią określić miesięczne 
wydatki z tym związane. Zdecydowana większość deklarowała, że samodzielnie 
przygotowuje posiłki (prawie 69%). Wynik jest o tyle zaskakujący, iż student 
często uważany jest za osobę przywiązaną do domu rodzinnego, bez którego 
nie potrafi sobie poradzić. Około 10% badanych spożywa posiłki w barach 
czy restauracjach. Niemal 1/5 respondentów żywi się u rodziców, a pozostała 

Rysunek 4. Możliwość samodzielnego utrzymania się 
studentów w czasie studiów.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 6. Miesięczne koszty związane z zakwaterowaniem w czasie studiów.

Źródło: Opracowanie własne
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część jest podzielona pomiędzy tzw. „słoikami”, stołówką uczelnianą płatnymi 
posiłkami dostępnymi w miejscu pracy (rys. 7).

Studenci, zapytani o próbę określenia miesięcznych wydatków związanych 
z wyżywieniem, udzielili różnorodnych odpowiedzi. Wśród nich blisko 15% 
nie była w stanie określić wysokości ponoszonych kosztów. Pozostali dość pre-
cyzyjnie wskazali przedziały, w których mieszczą się ich miesięczne wydatki. 
Przedstawia to rysunek 8.

W dalszej części badań respondenci mieli możliwość wskazania sposobu 
przemieszczania się na uczelnię. Wśród nich ponad 1/2 dojeżdża środkami 
komunikacji miejskiej, którym służy bliskie zlokalizowanie przystanków au-
tobusowych i tramwajowych, a tylko kilka osób wybiera Polskie Koleje Pań-

Rysunek 7. .Sposób wyżywienia studentów w czasie studiów.

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 8. Szacowane miesięczne wydatki studentów związane z wyżywieniem.

Źródło: Opracowanie własne
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stwowe. Ponad 1/3 badanych korzysta z samochodu osobowego, a pozostali 
chodzą pieszo (rys. 9).

Rysunek 9. Sposób przemieszczania się studentów na uczelnię.

Źródło: Opracowanie własne

Z kolejnego pytania wynika, że zdecydowana większość żaków Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach ponosi koszty dojazdu na uczelnię. W związku 
z tym 1/5 z nich wydaje powyżej 200 zł miesięcznie, 6% - od 150 do 200 zł, 
blisko 15% - od 100 do 150 zł, ponad 34% - od 50 do 100 zł oraz poniżej 50 
zł – ponad 30%. Pozostała część studentów nie określiła jakie koszty wiążą się 
z dojazdem (rys. 10).

Ostatnim uwzględnionym w badaniu elementem było uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie czy studenci oszczędzają nadwyżki finansowe. Informacje na ten 
temat będą niezbędne do spełnienia celu niniejszej pracy. W niniejszej pracy 

Rysunek 10. Koszty dojazdu na uczelnię.

Źródło: Opracowanie własne
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definicja oszczędności ogranicza się jedynie do podstawowego gromadzenia 
niewielkich nadwyżek finansowych, którymi dysponują studenci i nie dotyczy 
takich form jak (Bogacka-Kisiel 2012):

 – aktywne uczestnictwo na rynku finansowym poprzez nabywanie instru-
mentów finansowych na rynku pierwotnym lub wtórnym,

 – inwestowanie w kosztowne ruchomości (np. dzieła sztuki) czy nieru-
chomości,

 – inne formy niosące za sobą wysokie ryzyko.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość ankietowa-

nych gromadzi nadwyżki finansowe w postaci oszczędności (80%). Jedynie 5% 
badanych nie dokonuje oszczędności, 9% nie ma możliwości, żeby pozwolić 
sobie na odkładanie środków finansowych, a prawie 6% uważa, że nie odczuwa 
potrzeby oszczędzania (rys. 11).

dyskusja

Uzyskane wyniki mają jedynie charakter orientacyjny, ale ich główną za-
letą jest to, że pozwalają określić tendencję jaka występuje wśród studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na podstawie powyższych wy-
powiedzi można stwierdzić wielkość grupy osób jednocześnie studiujących 
i podejmujących pracę zarobkową. Należy pozytywnie ocenić fakt, że większość 
studentów łączyła te dwie aktywności. Istotne jest, aby studenci uzupełniali 
wiedzę teoretyczną poprzez praktykę. Praca zawodowa, jeżeli jest związana ze 
studiowanym kierunkiem, potęguję korzyści z nią związane. Należy zaznaczyć, 
że wśród respondentów byli zarówno studenci studiów stacjonarnych (82,58%), 
jak i studiów niestacjonarnych (17,42%). Z przeprowadzonych badań wynika, 
że wśród studentów studiów niestacjonarnych nie było osoby, której jedynym 
podstawowym źródłem utrzymania były środki finansowe otrzymane od rodzi-

Rysunek 11. Informacja o oszczędzaniu nadwyżek finansowych przez studentów.

Źródło: Opracowanie własne
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ców. Natomiast zamiast tego łączyli oni dochody uzyskiwane z pracy własnej 
ze środkami otrzymanymi od rodziców (niemal 26%). Z kolei dochody z pracy 
własnej uzyskiwało ponad 70% studentów studiów zaocznych co nie powinno 
dziwić, biorąc pod uwagę specyfikę niestacjonarnego trybu studiów. Działalność 
gospodarcza nie była popularnym sposobem na uzyskiwanie dochodów wśród 
respondentów (ponad 3%).

Rozpatrując grupę studentów studiów dziennych, dochody z pracy własnej 
osiągało blisko 20% z nich. Natomiast studentów studiów zaocznych – blisko 
71%. Pomimo, że celem przeprowadzonej ankiety było zbadanie studentów 
studiujących w obu trybach studiów, dokonany podział tych grup został wpro-
wadzony ze względu na konieczność wyklarowania uzyskanych wyników. Wy-
nikał on z faktu, że z reguły większość studentów studiów zaocznych podejmuje 
pracę. Bez wspomnianego rozróżnienia, uzyskane rezultaty zostałyby zawyżone.

Większość badanych nie korzysta z żadnych dodatkowych źródeł finansowa-
nia, co może świadczyć z jednej strony o dobrej kondycji finansowej studentów, 
a z drugiej o niewielkiej dostępności owych źródeł. Ważnym zagadnieniem 
podjętym w badaniach była zdolność studentów do samodzielnego utrzymania 
się na studiach. Niepokojące wydaje się, że większość osób nie utrzymuje się sa-
modzielnie. Jedynie niewiele ponad 30% studentów jest niezależnych finansowo. 
Aczkolwiek po uwzględnieniu, że zdecydowana większość spośród badanych 
to studenci studiów stacjonarnych, można dojść do wniosku, iż wspomniana 
1/3 stanowi zadowalający wynik.

Umiejętność zarządzania budżetem, a właściwie jego planowanie wśród stu-
dentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wydaje się być dobrze 
rozwinięta. Świadczą o tym uzyskane odpowiedzi dotyczące określenia miesięcz-
nych wydatków związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz dojazdem 
na uczelnię. Niewielu studentów odpowiedziało, że nie wie jakie koszty ponosi, 
co oznacza, że kontrolują ponoszone wydatki. W niniejszej pracy nie skupiano 
się na dokładnej analizie struktury wszystkich wydatków. Określono natomiast 
te najistotniejsze i najczęściej ponoszone zdaniem autora.

Jednym z celów była ocena tzw. zaradności studentów wspomnianej uczel-
ni. Istotne elementy umożliwiające jej dokonanie to głównie: samodzielność 
finansowa, miejsce zamieszkania, sposoby odżywiania oraz oszczędzanie. Sa-
modzielność finansowa dotyczy omówionego już aspektu, czyli pracy zawo-
dowej, ocenionego pozytywnie, ponieważ studenci podejmujący zatrudnienie, 
zwiększają tym samym swoją niezależność i jednocześnie dają świadectwo 
kształtującej się w nich przedsiębiorczości. Wybór miejsca zamieszkania nie 
zawsze jest czynnikiem warunkującym zaradność. W pewnych sytuacjach lepiej 
jest mieszkać z rodzicami, gdzie ma się szansę „przeczekania” gorszych czasów 
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i zmniejszenia kosztów związanych ze studiami. W innych zaś nie jest to dobrym 
pomysłem, co wynika np. z odległości miejsca zamieszkania od uczelni. Wtedy 
korzystniej jest wynająć pokój lub skorzystać z akademika niż poświęcać kilka 
godzin dziennie na dojazd. Sposoby odżywania jako element pozwalający ocenić 
zaradność wydają się nie być istotne. Biorąc jednak pod uwagę korzyści finan-
sowe możliwe do osiągnięcia w szerszej perspektywie czasowej, które sięgają 
nawet kilkuset złotych miesięcznie (porównując samodzielne przyrządzanie 
posiłków do stołowania się w restauracjach czy barach mlecznych), należy uznać 
ten czynnik za znaczący.

W badaniach podjęto również próbę poznania stosunku studentów do oszczę-
dzania. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że ponad 80% respondentów oszczę-
dza nadwyżki finansowe. W niniejszym opracowaniu student traktowany jest 
jako tzw. osoba początkująca. Oznacza to, że nie posiada ona wystarczających 
oszczędności, aby powstała u niej konieczność ich lokowania, np. na rynku fi-
nansowym. Warte zauważenia jest, że większość respondentów gromadzi środki 
finansowe na przyszłość, gdyż ważne jest, aby rosła świadomość społeczeństwa 
na tematy związane z oszczędzaniem. Nie jest przesadą stwierdzenie, iż krok 
po kroku, poczynając od każdego z nas, tworzymy państwową gospodarkę. 
Właśnie ci młodzi ludzie będą w przyszłości pracownikami i przedsiębiorca-
mi w różnych branżach. Co ważniejsze, będą rodzicami, na których barkach 
spoczywać będzie wychowanie kolejnych pokoleń i istotne jest, aby były one 
coraz bardziej świadome znaczenia oszczędności w gospodarce.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania, dotyczące źródeł dochodów oraz dokonywanych 
wydatków pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków:

1. Znaczna część studentów UE w Katowicach dąży do samodzielnego 
funkcjonowania, uniezależniając własny budżet od zewnętrznych źródeł 
finansowania, które w dużej mierze dla studenta oznacza pomoc finanso-
wą najbliższych. Świadczy o tym wynik 65% osób łączących edukację 
z pracą własną.

2. Warte zauważenia jest również rozwijająca się niezależność ogółem, któ-
ra objawia się chociażby w tym, że niemal 70% studentów samodzielnie 
przygotowuje posiłki.

3. Umiejętność określenia miesięcznych wydatków związanych z zakwa-
terowaniem, wyżywieniem i dojazdem na uczelnię świadczy o skrupu-
latności i zaradności studentów.
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4. Zdecydowana większość badanych oszczędza nadwyżki finansowe. 
Świadczy to o świadomości istotności gromadzenia środków finan-
sowych, a to w połączeniu z wiedzą zdobytą w czasie studiów może 
przyczynić się do aktywnego oszczędzania w przyszłości (np. na rynku 
finansowym).

Wbrew powszechnym opiniom mówiącym, że współczesny student to osoba 
w dużej mierze zależna od rodziców i niegotowa do samodzielnego funkcjo-
nowania, zachowanie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
sprzeciwia się takiej tezie cechując się zaradnością, świadomością oszczędzania 
oraz dając dowód na to, że studenci próbują być niezależni finansowo.
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abstract

Personal Finances oF students oF tHe uniVersity oF 
economics in katowice – income and exPenditure 

structure

Personal finances, also referred as household finances, especially for students, do not 
seem to be sufficiently studied by science about finances. The aim of the study is to analyze 
students’ personal finances to determine their financial independence. In addition, assessing 
resourcefulness of students based on their ability to determine monthly related expenses with 
ongoing maintenance and the manner in which financial surpluses are disposed of. In order 
to carry out the research, a Facebook survey was conducted for a group of 356 students of 
the University of Economics in Katowice in fields such as among others finance and ac-
counting, logistics, economics, management, IT. The majority of respondents are full-time 
students. The study focused on asking basic questions about almost every student trying to 
cope alone or with little support from parents.

słowa kluczowe: finanse osobiste, dochody, wydatki keywords: personal finances, in-
comes, expenses
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wstęp

Kategorie zdrowotne zdają się być w ostatnich latach jednymi z bardziej 
istotnych aspektów ludzkiego życia podejmowanych w rozmaitych dyskusjach. 
Sam fakt istnienia wyodrębnionych i wyspecjalizowanych jednostek w tym 
zakresie naznacza jego istotność. Powszechnie zdrowie uznawane jest jako 
pewien stan, który odznacza się dobrą kondycją psychiczną, fizyczną, a także 
społeczną, co znacząco podkreśla konstytucja WHO. Dobre samopoczucie 
staje się kwestią, na którą coraz więcej osób zwraca uwagę w codziennym 
życiu (Dz. U. 1948 nr 61 poz. 477). Nie bez przyczyny przedmiotem niniej-
szego opracowania jest stwierdzenie poziomu istotności funkcjonowania do-
datkowych form zabezpieczenia zdrowotnego. Okazuje się bowiem, iż mimo 
powszechności służby zdrowia w Polsce, poziom jej jakości i dostępności jest 
niewystarczający. Powoduje to z kolei konieczność poszukiwania i korzystania 
z alternatywnych możliwości.

Celem badań jest określenie, jak istotne z perspektywy mieszkańców wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego jest istnienie możliwości skorzystania 
z prywatnej opieki medycznej, a także zidentyfikowanie kluczowych czynników, 
które determinują w tym zakresie decyzje konsumentów. Mimo iż w porówna-
niu do UE udział wydatków na opiekę zdrowotną w PKB w Polsce jest niższy, 
zwiększa on od wielu lat swą wartość. W roku 2017, jak podaje OECD, wskaźnik 
ten kształtował się na poziomie ok. 6,5% (Polska: Profil systemu… 2019). Warto 
w tym przypadku zauważyć, iż systematycznie wzrastają prywatne wydatki na 
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ochronę zdrowia (z 31 529,3 mln zł w roku 2014 do 36 515, 2 mln zł w 2016 r.). 
W tym przypadku znacząco dominują bezpośrednie wydatki gospodarstw do-
mowych (Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 r. 2018).

Ubezpieczenia definiowane są najczęściej jako umowa stron, w której ubez-
pieczający zobowiązuje się do płacenia składek, w zamian za które zakład 
ubezpieczeń zapewnia ochronę w ustalonym zakresie ubezpieczonemu. Ochrona 
ta najczęściej przejawia się wypłatą świadczenia bądź odszkodowania w mo-
mencie wystąpienia zdarzenia, które obliguje do tego ubezpieczyciela na mocy 
zawartej umowy (Stroiński, Hemard 2004). Są o tyle ważnym elementem wy-
stępującym w praktyce, że stanowią coraz bardziej popularne zabezpieczenie, 
także w aspekcie zdrowotnym. Przejawiają się coraz częściej w formie polis 
oraz abonamentów medycznych. Niemniej jednak wielu Polaków decyduje 
się na ponoszenie kosztów diagnozowania i leczenia poprzez tzw. „wydatki 
z własnej kieszeni”.

J. Owoc zauważa, iż systemy ochrony zdrowia są zróżnicowane w poszcze-
gólnych krajach. Prywatni ubezpieczyciele dostosowują bowiem kształt swoich 
ofert przede wszystkim do systemów publicznych (Owoc 2009). Prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne w Polsce funkcjonują aktualnie jako zabezpieczenie 
suplementarne. Polska Izba Ubezpieczeń podkreśla, iż głównym ich przeznacze-
niem w owym ujęciu jest przede wszystkim zapewnienie szybszej dostępności 
do oferowanych świadczeń oraz większej dostępności świadczeniodawców, 
których oferta może być urozmaicona w porównaniu do podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Poziom rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce ocenia 
się jednak jako słaby. Jedną z głównych przyczyn takiej sytuacji jest fakt, iż 
gwarantowane świadczenia obejmują stosunkowo szeroki zakres. Ich głów-
nym defektem jest jednak niespełnianie podstawowych standardów oraz brak 
odpowiednich, szczegółowych regulacji prawnych. Także w zakresie opieki 
medycznej wstępuje rażący problem tzw. szarej strefy. Co ciekawe, właściwie 
żadna ustawa nie określa, czym właściwie jest prywatne ubezpieczenie zdro-
wotne (Rola prywatnych ubezpieczeń… 2011).

Poniższy artykuł został oparty na wynikach badań pierwotnych, przeprowa-
dzonych w roku 2019 w formie kwestionariusza ankietowego, który został udo-
stępniony w formie elektronicznej przede wszystkim na portalach społecznościo-
wych. Dobór przebadanych 100 jednostek należy określić jako przypadkowy, 
bowiem jedynym ograniczeniem decydującym o możliwości wzięcia udziału 
w badaniu było kryterium zamieszkania (skoncentrowano się na mieszkańcach 
woj. warmińsko-mazurskiego).
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charakterystyka badania

Badania wykorzystane do opracowania publikacji zostały przeprowadzone 
na podstawie odpowiedzi 100 pełnoletnich osób zamieszkujących województwo 
warmińsko-mazurskie. Dobór jednostek był przypadkowy, a jedynym ogranicze-
niem możliwości wzięcia udziału w badaniu było kryterium miejsca zamieszka-
nia. Kwestionariusze ankietowe zostały wypełnione w roku 2019. Ich rezultatem 
było zgromadzenie informacji odnoszących się zarówno do preferencji, jak 
i opinii ludności Warmii i Mazur. Spośród nadesłanych kwestionariuszy aż 80% 
wypełniły kobiety, natomiast pozostałe 20% – mężczyźni.

Największy udział stanowili mieszkańcy miast (82%). Wśród nich znaczą-
cy odsetek (ok. 44%) stanowiły osoby osiedlone w miastach liczących ponad 
100 000 mieszkańców. Ponad połowa ankietowanych (56%) zadeklarowała, iż 
posiada wykształcenie wyższe. Drugą, najbardziej liczną grupę stanowiły osoby 
z wykształceniem średnim (42%). Większość z nich wskazała, iż ich miesięczne 
dochody netto kształtowały się na poziomie powyżej 1800 zł. Ponadto, osoby 
w wieku 19-25 lat stanowiły aż 49% zapytanych osób ogółem, w przedziale 
26-35 lat znalazło się kolejne 29%, natomiast pozostali ankietowani mieli od 
36 do 60 lat. Tak zróżnicowana grupa badanych osób daje szanse na zebranie 
odmiennych opinii odnoszących się do kwestii istotności funkcjonowania do-
datkowego zabezpieczenia zdrowotnego. Pozwala to także na wykrycie kluczo-
wych czynników, kształtujących w znaczącym stopniu decyzje konsumenckie 
na rynku usług medycznych i ubezpieczeniowych.

istotność funkcjonowania dodatkowych form zabezpieczenia 
zdrowotnego

Początek badania opierał się na ustaleniu, czy zakres, jakość oraz dostępność 
publicznej służby zdrowia występują w omawianym województwie na wła-
ściwym poziomie. Aspekt ten jest o tyle ważny, iż daje podstawy do podjęcia 
działań pozwalających na wykrycie kluczowych problemów w zakresie opieki 
medycznej oraz poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Co ciekawe, aż 86% 
ankietowanych, w sposób zdecydowany zadeklarowało, iż zarówno jakość, jak 
i dostępność służby zdrowia w zakresie usług publicznych ich nie zadawala. 
Ważnym faktem okazuje się jednak, że nawet osoby, które mają odmienne 
zdanie na powyższą kwestię, przyznają, iż system ogólnodostępnej, refundo-
wanej opieki zdrowotnej ma zauważalne wady. Warto zwrócić uwagę, iż całość 
badanej grupy (100%) stwierdziła, iż ma zastrzeżenia wobec publicznej służby 
zdrowia. Jej negatywne cechy, wskazane przez ankietowanych, zestawiono na 
poniższym rysunku.
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Rys. 1. Wady publicznej opieki zdrowotnej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Wskazane na rysunku 1 wady, które w szczególności uważane są za niedogod-
ności towarzyszące publicznej służbie zdrowia, przede wszystkim odnoszą się 
do kryterium czasowego. Jak się bowiem okazuje, niemal wszyscy ankietowani 
stwierdzają, iż zbyt długo w owym systemie oczekuje się na wizyty lekarskie. 
Zarzuca się także, iż refundacja zarówno wizyt, zabiegów, jak i środków leczenia 
jest znacznie ograniczona, co skutkuje koniecznością ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Także aspekt psychologiczno-społeczny sprawia, iż zapytani mieszań-
cy nie są zadowoleni z publicznej opieki. Niewielkie zainteresowanie pacjentem 
i jego problemem zdrowotnym sprawia, iż odczuwa on dyskomfort i niechęć 
wobec podejmowanych form diagnozowania i leczenia. Nie mniej ważnymi 
aspektami w tym zakresie są dodatkowe koszty, które niejednokrotnie są ko-
nieczne, aby osiągnąć skuteczność zainicjowanych działań w zastanej sytuacji, 
a także niedobór lekarzy-specjalistów, którzy nierzadko odgrywają znaczącą 
rolę w diagnostyce i leczeniu.

Wyżej wspomniane czynniki powodują, iż poszczególne osoby poszukują 
alternatywnych form opieki medycznej. W tym przypadku, warto zaznaczyć, że 

Rys. 2. Częstotliwość korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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aż 82% zapytanych osób potwierdza, iż korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej. 
Częstotliwość tych działań zilustrowano na rysunku 2.

Na podstawie danych zawartych na rysunku 2, można zauważyć, że najwięk-
szy odsetek osób korzysta z dodatkowej opieki z zakresu ochrony zdrowia kilka 
razy w roku, raz na kwartał, bądź też raz w miesiącu. Istnieją jednak przypadki, 
gdzie prywatne placówki odwiedzane są nawet kilka razy miesięcznie. Wizyty 
o wskazanym charakterze nieodłącznie powiązane są z ponoszeniem dodat-
kowych kosztów. Ich wysokość jest zróżnicowana, najczęściej w zależności 
od charakteru wizyty, czy też złożoności leczenia. Zestawienie przeciętnych, 
indywidualnych wydatków związanych z dodatkową ochroną medyczną uka-
zano na poniższym rysunku.

Rys. 3. Przeciętne roczne wydatki przeznaczone na prywatną opiekę zdrowotną.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Na podstawie danych przedstawionych na rysunku 3 należałoby zauważyć, 
iż wydatki związane z korzystaniem z pomocy dodatkowej są dosyć wysokie. 
Tylko 3% osób deklarujących korzystanie z prywatnych usług medycznych 
wydaje rocznie mniej niż 100 zł na owe cele. Większość ankietowanych zade-
klarowało, iż kształtują się one na poziomie od 100 do 500 zł rocznie. Znacząca 
liczba osób twierdzi, iż wydatki w tym aspekcie wynoszą w ich przypadku 
między 500 a 1000 zł. Spośród zapytanych 100 mieszkańców województwa 
warmińsko-mazurskiego 8% wydaje więcej niż 1000 zł rocznie na prywatne 
wizyty i leczenie.

Wyżej wykazane dane uświadamiają, iż alternatywne formy opieki me-
dycznej są niezmiernie istotne. Aż 97% ankietowanych stwierdza, iż poziom 
usług medycznych świadczonych publicznie i prywatnie jest rażąco odmienny. 
Poszukując najczęściej obieranych obszarów, okazuje się, iż najczęściej odpłatnie 
korzysta się z usług lekarzy dentystów oraz specjalistów (66% zapytanych osób), 
w tym w szczególności ginekologów. Ponadto, 12% zadeklarowało, iż korzysta 
w tej formie także z wizyt lekarza rodzinnego, w celu rozpoznania lub leczenia 
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chorób bardziej typowych. Warto więc zbadać kluczowe przyczyny tak licznego 
zainteresowania prywatnymi usługami. Główne determinanty owych decyzji 
przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Czynniki decydujące o wyborze prywatnych usług medycznych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Powyższy rysunek nakreśla najczęstsze przyczyny podejmowania długo-
terminowych decyzji ukierunkowanych na skorzystanie z odpłatnych wizyt 
lekarskich o charakterze prywatnym. Aż 77 osób wskazało, iż korzysta z nich ze 
względu na lepszą dostępność terminów w najbliższym horyzoncie czasowym. 
Można więc stwierdzić, iż jest to najważniejszy czynnik w omawianym aspek-
cie. Nie mniej istotna jest zauważalna różnica w jakości usług, które świadczą 
poszczególne zakłady. Wskazuje się także, iż dostępność lekarzy specjalistów 
jest znacząco lepsza w porównaniu do ofert placówek publicznych. Warun-
ki techniczne, lepsze wyposażenie w sprzęt medyczny i aparaturę, również 
sprawiają, iż dodatkowe formy zabezpieczenia zdrowotnego stają się bardziej 
atrakcyjne z punktu widzenia konsumenta. Respondenci wskazali także inne 
czynniki, nie ujęte na rysunku 4. Zauważa się, iż stosunkowo często wydatki, 
jakie ponoszone są w przypadku opieki prywatnej, są bardzo zbliżone do tych, 
które należy ponieść w placówkach, w których honorowane jest powszechne 
ubezpieczenie. Odpłatność świadczonych usług kształtuje się na podobnym 
poziomie przede wszystkim w odniesieniu do wizyt ginekologicznych oraz sto-
matologicznych, gdzie zakres refundowanych badań czy też form leczenia jest 
znacząco ograniczony. Podczas wizyt, za które pacjent odgórnie zobowiązuje 
się zapłacić, zauważa się wyższy poziom okazywanej empatii.

Mając na uwadze wyżej omówione kwestie, warto określić stosunek miesz-
kańców do obowiązku odprowadzania składek na powszechne ubezpiecze-
nie zdrowotne, jaki nakłada na każdego obywatela ustawa, a także określić 
odczuwalny poziom bezpieczeństwa w owym zakresie. Zaufania w pełnym 
stopniu do publicznego systemu nie potwierdziła ani jedna ankietowana osoba. 
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Największy odsetek (49%) stanowiły odpowiedzi świadczące o niepewnym 
stosunku oraz odczuwalnym ograniczonym komforcie. Aż 36% zapytanych 
z kolei w niewielkim stopniu jest w stanie zaufać publicznej opiece, a kolejne 
2% z nich całkowicie nie darzy zaufaniem owego systemu. Pozostałe 13 osób 
zadeklarowało, iż w większości ze spotykanych sytuacji w zakresie wizyt i badań 
refundowanych czuje się bezpiecznie.

Znając wyżej omówione stanowiska, warto skupić się na podejściu do opcji 
zarówno publicznych, jak i prywatnych form ochrony zdrowia. Zdecydowanie 
najliczniejszą grupę, stanowiącą ponad połowę ankietowanych, tworzą osoby 
stwierdzające, iż obligatoryjne odprowadzanie składek do NFZ jest rozwią-
zaniem nieprawidłowym i jednocześnie niekomfortowym. W związku z tym, 
aż 51% opowiada się za chęcią nabywania ochrony ubezpieczeniowej w oma-
wianym zakresie w formie polis lub abonamentów medycznych w warunkach, 
gdyby jednak ustawa nie obciążała obywateli wcześniej wspomnianym już 
obowiązkiem. Co ciekawe, 22% osób zupełnie zrezygnowałoby z zabezpiecze-
nia zdrowotnego, a ewentualne koszty wizyt i leczenia ponosiłoby „z własnej 
kieszeni” w momencie zaistnienia sytuacji wymagającej pomocy. Pozostałych 
27% ankietowanych, ze względu na pewność świadczonych usług, w dalszym 
ciągu wolałaby odprowadzać składki gwarantujące im dostęp do publicznej 
służby zdrowia na takich warunkach, na jakich obecnie system ten funkcjonuje.

Aktualnie 38% zapytanych osób posiada polisę lub abonament medyczny jako 
uzupełnienie do powszechnie dostępnej służby zdrowia. Co istotne, potwierdza 
się teza, że w publicznych zakładach opieki zdrowotnej występuje konieczność 
pokrycia kosztów dodatkowych związanych z leczeniem lub profilaktyką. W za-
leżności od wykonywanych badań najczęściej w gabinetach pozostawiano kwoty 
między 100 a 150 zł (wahania wydatków zawierały się w przedziale 50-300 zł).

Rys. 5. Czynniki uważane za najistotniejsze w systemach opieki zdrowotnej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Znacząca część aspektów, które uważane są za najbardziej istotne w odniesie-
niu do ochrony zdrowia, pokrywa się z wadami opieki zdrowotnej o charakterze 
publicznym. Ich zestawienie przedstawiono na rysunku 5.

Dane ukazane na rysunku 5 wskazują, iż najistotniejszym czynnikiem w za-
kresie opieki medycznej w opinii mieszkańców województwa warmińsko-
-mazurskiego jest świadczenie usług przez placówki na możliwie wysokim 
poziomie pod względem jakości. Nie mniej istotna jest ich dostępność, bowiem 
niejednokrotnie szybkość zdiagnozowania i podjęcia właściwego leczenia decy-
duje o skuteczność zwalczania chorób. Ważna okazuje się także nieodpłatność 
wizyt oraz badań. W mniejszym stopniu ankietowani wskazywali, iż kluczową 
determinantą w omawianym zakresie jest jakość, a także wiek używanego po-
wszechnie w gabinetach sprzętu.

Podsumowanie

Województwo warmińsko-mazurskie, mimo stosunkowo niskiej zamożności, 
jest doskonałym potwierdzeniem przypuszczeń, iż istnieje wysokie zapotrzebo-
wanie na ochronę w zakresie kwestii zdrowotnych. Znaczący wpływ na decyzje 
konsumenckie ma w tym przypadku system publicznej opieki medycznej, której 
zarzuca się niewystarczający poziom dostępności oraz jakości. Nie mniej istotne 
są zmiany zachodzące w gospodarce. Wzrost zamożności oraz świadomości 
społecznej sprawiają, iż coraz częściej poszukiwane są alternatywne formy 
zabezpieczenia ludzkiego zdrowia i życia.

Rosnące zapotrzebowanie na dodatkowe opcje korzystania z opieki me-
dycznej w gospodarce, a także wzrost świadomości konsumenckiej oraz dyna-
miczne przemiany potrzeb ludzkich sprawiają, iż zakłady ubezpieczeń w coraz 
większym stopniu mogą wykorzystywać swój potencjał. W odpowiedzi na 
zachodzące zmiany, ubezpieczyciele urozmaicają swe oferty. Są one zdecy-
dowanie bardziej kompletne, dopasowane do potrzeb klienta, a ich głównym 
celem jest dostarczenie klientowi produktu bądź usługi, które zapewnią mu 
bezpieczeństwo.

Niedoskonałość powszechnego systemu opieki zdrowotnej dają możliwości 
rozwoju komercyjnych form ochrony zdrowia. Aktualnie w Polsce zauważalny 
jest rozkwit rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Jest to bowiem odpowiedź zakła-
dów ubezpieczeń na zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze oraz znaczące 
problemy z dostępnością oraz jakością powszechnie dostępnych świadczeń.

Funkcjonowanie dodatkowych form zabezpieczenia zdrowotnego jest więc 
niezwykle istotne ze społecznego punktu widzenia. Niedobory usług ofero-
wanych w zakresie publicznej opieki zdrowotnej, a także ich ograniczoność 
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niejednokrotnie zmuszają Polaków do ponoszenia dodatkowych kosztów zwią-
zanych z aspektami medycznymi. Największe problemy w dostępności refun-
dowanej pomocy związane są z wizytami i leczeniem specjalistycznym. Jednak 
problemem okazuje się nie tylko niewystarczająca liczba gabinetów i załogi 
lekarskiej, ale także jakość świadczonych usług. Szansą dla prywatnej formy 
opieki medycznej jest powszechna opinia, iż jest ona bardziej elastyczna, a tym 
samym lepiej dopasowana do potrzeb pacjentów, pomoc jest łatwiej dostępna, 
a jej jakość – znacząco wyższa.
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abstract

tHe essence oF FunctioninG oF additional HealtH 
Protection in tHe oPinion oF tHe inHabitants oF tHe 

warmian-masurian VoiVodesHiP

Health, as understood by the WHO a state characterised by full and at the same time good 
mood, physical, social and mental state is one of the most important aspects of human life 
today. Health protection, the prevention and treatment of diseases or all kinds of illnesses are 
extremely important in order to maintain good health in the above-mentioned areas of life. 
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In Poland, the Constitution, which is the most important legal act, outlines the right to use 
public medical services. However, as it turns out, their level of availability and quality are 
insufficient. As a result, a significant number of people decide to take advantage of private 
health care. Among them it is worth pointing out the evolving nature of the labour market, 
the socio-demographic changes taking place and economic transformations.

The aim of the study is to determine the level of significance of the functioning of ad-
ditional health care in the opinion of the inhabitants of Warmia and Masuria as well as to 
identify the factors which have a key impact on shaping the position towards this problem. 
The article is based on the results of primary research conducted in 2019 in the form of an 
online questionnaire.

słowa kluczowe: ubezpieczenie zdrowotne, zdrowie, prywatna opieka medyczna, publiczna 
służba zdrowia
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zarządzanie wizerunkiem orGanizacJi – 
analiza PrzyPadku

wstęp

Wizerunkiem można nazwać obraz, wyobrażenie o danej organizacji w oto-
czeniu, w którym funkcjonuje – jest to reakcja otoczenia na dostarczane przez nią 
bodźce (Harańczuk). Wizerunek to „sposób, w jaki dany produkt, usługa, firma 
lub osoba są postrzegane przez otoczenie. Jest to obraz przedmiotu w oczach 
osób go oceniających” (Okonek 2010). Jest to subiektywne wyobrażenie róż-
nych podmiotów.

Współcześnie wizerunek przedsiębiorstw jest wypracowywany głównie przez 
specjalistów w tej dziedzinie. Działania te mają na celu zdobycie społecznej 
akceptacji przez organizację. Można ocenić zainteresowanie organizacją na 
rynku, czy np. klienci identyfikują się z nią, jakie mają opinie i odczucia.

Wymienia się cztery typy wizerunku organizacji. Jest to wizerunek (Hubert-
-Brzezińska, Olszówka 2008):

 – zwykły – czyli jak jest postrzegana organizacja przez otoczenie,
 – lustrzany – dotyczy spostrzegania organizacji przez nią samą,
 – pożądany – jak organizacja chciałaby być zauważana przez otoczenie,
 – optymalny – inaczej dążenie do osiągnięcia kompromisu.

To właśnie „wizerunek pożądany jest wizerunkiem docelowym” (Harańczuk), 
ponieważ organizacja dąży do jego osiągnięcia poprzez podejmowanie długo-
okresowych działań.To, w jaki sposób zarządza się wizerunkiem organizacji 
oraz rozwija się relacje z otoczeniem, może zależeć m.in. od roli, jaką pełni 
w organizacji, założonych celów, specyfiki czy posiadanych zasobów.

Celem publikacji jest przeanalizowanie wpływu poszczególnych instru-
mentów PR na zarządzanie wizerunkiem organizacji. W pracy wykorzystano 
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case study (studium przypadku, analiza przypadku) – metodę badawczą, która 
polega na „celowej i zaplanowanej analizie wybranego przypadku” (Ledzia-
nowski, Michaluk 2012). Studium przypadku ma szerokie zastosowanie, np. 
można przedstawić określone możliwości działania w biznesie na przykładzie 
danej organizacji. Za pomocą studium przypadku można wskazać przyczyny, 
dzięki którym dane przedsięwzięcie albo osoba czy też organizacja odniosła 
sukces albo do ukazania problemów, jakie występują „w trakcie podejmowa-
nia konkretnych wyzwań związanych z ich działalnością” (Dańda, Lubecka  
2010).

definicja public relations

Na początku warto przyjrzeć się definicji public relations. J. Olędzki (Olędzki, 
Tworzydło 2006) przedstawił najbardziej popularne – zdaniem autora – odpo-
wiedzi dotyczące istoty działalności public relations. W przedstawionym opra-
cowaniu na podstawie przeprowadzonych przez GfK Polonia badań (Olędzki, 
Tworzydło 2006), na 268 ankietowanych respondentów, prawie 40% osób PR 
skojarzyło z promowaniem pozytywnego wizerunku firmy i (lub) osoby. Na 
kolejnym miejscu pojawiło się kontaktowanie oraz porozumienie z ludźmi. 
11% pytanych do określenia PR najbardziej pasowało dostarczanie informacji 
o działalności firmy i (lub) osoby. Na czwartym miejscu – reprezentowanie 
firmy wobec dziennikarzy, klientów i innych zainteresowanych. Tylko 8% opo-
wiedziało się za reklamowaniem produktów, firm i (lub) osób. Trzecie od końca 
miejsce zajęło namawianie dziennikarzy do publikowania informacji o firmie 
i (lub) osobie. 2% respondentów odniosło się do szukania znajomości i dobrych 
kontaktów z dziennikarzami (mediami). Natomiast najmniejsza ilość ankietowa-
nych (1%) miała całkowicie inne skojarzenia z PR, natomiast 11% osób trudno 
było w ogóle na ten temat się wypowiedzieć, albo po prostu nie wiedzieli nic 
na ten temat (Olędzki, Tworzydło 2006).

W publikacji naukowej pt. „Public relations w sytuacjach kryzysowych 
przedsiębiorstw” można również znaleźć, iż PR jest zbiorem działań, które mają 
za zadanie propagowanie oraz zabezpieczenie wizerunku firmy lub produktu 
(Smektała 2001). Inni polscy znawcy tej tematyki, jak np. Z. Zelmer (Smektała 
2001) twierdzą, że public relations jest zaplanowanym, perswazyjnym porozu-
miewaniem się, którego celem jest wpływ na znaczenie grupy społecznej. PR 
można też nazwać fachowym przesłaniem koncepcji do różnych typów grup 
społecznych, co spowodować ma wywołanie oczekiwanego wyniku. Natomiast 
L. Garbarski, I. Rutkowski i W. Wrzosek (Smektała 2001) – polscy naukowcy 
związani z tematyką marketingu – podkreślają, iż PR to zbiór specjalnie przy-
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gotowanych działań, które mają zagwarantować firmie stałe komunikowanie 
się z otoczeniem. Ma to wywołać potrzebne postawy oraz działania.

Pomimo wielu różnych definicji public relations, podejmowane działania 
w tej dziedzinie muszą charakteryzować się następującymi cechami:

 – celowością działania – polega na działaniach z jasno określonym celem 
głównym oraz nakreślonymi celami pomocniczymi, które są rozłożone 
na etapy;

 – planowością oddziaływania – zawiera połączenie wielu elementów „ak-
tywności w sferze PR oraz reklamy”;

 – perswazyjnością – dotarcie do adresata przede wszystkim w sposób cier-
pliwy oraz ciekawy, ale także poprzez wytrwałe dostarczanie informacji, 
czy też opinii o proponowanych produktach oraz usługach (Knecht 2005).

Cel public relations związany jest ze zbudowaniem oraz utrzymywaniem 
jak najbardziej korzystnego wizerunku firmy. Równie istotne jest „stworzenie 
możliwości takiego porozumiewania się firmy z rynkiem, aby możliwie stało 
się przewidywanie sytuacji kryzysowych i przeciwdziałanie im” (Knecht 2005).

Ważną funkcją public relations jest komunikacja dwustronna, tzn. z przedsię-
biorstwa do otoczenia i informacja zwrotna „wychodzącą” ze strony otoczenia 
firmy. Każda organizacja wyodrębnia w otoczeniu różne grupy mogące mieć 
charakter bliższej lub dalszej relacji. Choć przeważnie, te odmienne rodzaje 
publiczności są stałe dla przedsiębiorstwa, to może w danej sytuacji dojść do 
powstania nowych grup odniesienia (Cenker 2013).

wewnętrzne i zewnętrzne public relations

Działania public relations, które mają poprawić wizerunek firmy, są skiero-
wane na media, czy też na klientów. Jednak, aby tak było, ważni są pracownicy 
firmy. W związku z tym, to oni składają się na wewnętrzne public relations. Two-
rzą oni kanał komunikacyjny pomiędzy organizacją a otoczeniem zewnętrznym, 
gdyż poprzez częste rozmowy o swojej pracy z rodziną, znajomymi, kształtują 
opinię o swoim zakładzie pracy.

Warto tu wspomnieć, że często używa się takich działań jak: internal public 
realtions oraz external public relations.

Pierwsze z wyżej wymienionych pojęć dotyczy public relations ukierunkowa-
nego na wewnętrzną publiczność. Mowa tu jest o właściwym zarządzaniu per-
sonelem, czyli o takich działaniach, które można uwzględnić w human relations 
(Cenker 2013). Można wyróżnić metody i techniki, które stosuje się w internal 
public relations. Pierwsze z nich to komunikacja poprzez media wewnętrzne:

 – gazetka zakładowa,
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 – przekaz telewizyjny wewnątrz organizacji,
 – węzeł radiowy,
 – bieżące informacje, które wysyłane są na indywidualną pocztę elektro-

niczną,
 – prezentacje multimedialne wykorzystywane do szkoleń, wprowadzenia 

nowych pracowników, czy też prezentacji sprawozdań lub raportów 
rocznych.

Kolejny sposób to umożliwienie komunikacji dwustronnej:
 – bezpośredni kontakt telefoniczny z przełożonym/podwładnym,
 – regularne spotkania z zarządem,
 – „skrzynki z pomysłami”,
 – rady pracowników oraz związki zawodowe,
 – możliwość zobaczenia się z pracownikami innych zespołów..

Trzeci rodzaj to imprezy i wydarzenia:
 – uroczystości związane z pracownikami,
 – eventy, pokazy,
 – kluby oraz stowarzyszenia,
 – konkursy dla pracowników,
 – „drzwi otwarte” dla pracowników (Cenker 2013).

Dzięki wyżej wymienionym metodom i technikom wewnętrznego public 
relations można przede wszystkim stworzyć odpowiednią atmosferę w pracy. 
Wiąże się z tym (Cenker 2013):

 – wywołanie u pracowników pozytywnego stosunku do postawionych 
mu zadań,

 – zmniejszanie negatywnych opinii oraz podejścia do założonych przed-
sięwzięć i nowości w przedsiębiorstwie,

 – motywowanie do zrealizowania postawionych pracownikowi zadań,
 – wspieranie współpracy w różnych innowacjach, pomysłach,
 – zaznajomienie z nowymi zasadami działania, zmianami związanymi 

z oczekiwaniami ze strony środowiska w związku ze sposobem postę-
powania firmy,

 – uzyskanie poparcia dla wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.
Aby można było zrealizować cele internal public relations, komunikacja musi 

„przechodzić” przez różne płaszczyzny – od zarządzania do wykonania i na 
odwrót. Działanie takie ważne jest również w układzie poziomym organizacji, 
czyli pomiędzy indywidualnymi działami (Cenker 2013).

Choć external public relations, to działania public relations, które skierowane 
są na zewnętrzne grupy, to jednak muszą mieć na uwadze różny rodzaj publicz-
ności ze swojego otoczenia. Dotyczy to: akcjonariuszy i inwestorów, klientów, 
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dostawców, czy też władze państwowe i lokalne. Poniżej zostały przedstawione 
narzędzia stosowane wobec różnych grup otoczenia (Cenker 2013). Wobec 
akcjonariuszy można użyć następujących narzędzi PR:

 – sprawozdanie roczne,
 – walne zgromadzenie akcjonariuszy; sprawozdania zawierające uchwały; 

relacja z przebiegu, ważne wypowiedzi gości; eventy, które towarzyszą 
zgromadzeniu,

 – regularnie przesyłane raporty dotyczące działalności firmy,
 – wymiana wiadomości z akcjonariuszami – celem tego działania jest 

uzyskanie aprobaty akcjonariuszy do podejmowanego przedsięwzięcia 
przez kierownictwo lub w ogóle do całego przedsiębiorstwa,

 – odwiedziny akcjonariuszy w firmie.
 – Jeśli chodzi o klientów, to stosuje się np.:
 – bezpośrednie kontakty lub kontakty odbywające się za pomocą narzędzi, 

np. Internetu,
 – korespondencja z klientami, którzy nie korzystają z usług firmy – ma to 

na celu poznanie przyczyn rezygnacji,
 – broszury i biuletyny,
 – łatwe, ale pogłębione badania ankietowe,
 – dni otwarte połączone z zaprezentowaniem osiągnięć,
 – zaproszenia na uroczystości firmowe,
 – zewnętrzny wygląd firmy, który ma istotne znaczenie w wypadku przed-

siębiorstw kontaktujących się z klientami na terenie firmy, np. sklepy 
czy banki;

a do instytucji finansowych wykorzystuje się m.in.:
 – sprawozdania ukazujące obecną sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 – zaproszenia na ważne wydarzenia dotyczące firmy, m.in. otwarcie nowej 

filii, dni „otwartych drzwi”,
 – informacje o przedsięwzięciach firmy,
 – korespondencję związaną np. z życzeniami z okazji jubileuszu firmy, 

świąt lub ważnych sukcesów,
 – zaangażowanie w wydarzenia społeczne pod patronatem firmy (Cenker 

2013).
Ogólnie rzecz biorąc, rolą public relations jest kształtowanie wokół przed-

siębiorstwa pozytywnej atmosfery i tworzenie dobrego wrażenia, co korzystnie 
wpływa na jego funkcjonowanie. Wyżej w tekście zostały wymienione już 
niektóre metody i techniki public relations, jednak warto przyjrzeć się szcze-
gółowym formom działań w tej dziedzinie.
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istota zarządzania wizerunkiem firmy – analiza przypadku

Celem racjonalnego zarządzania wizerunkiem danej organizacji jest „wywo-
łanie pozytywnych reakcji u różnych grup odbiorców” (Koźmiński, Jemielniak 
2011). Public relations może występować w różnych formach. Trzeba podkreślić 
znaczenie takich instrumentów jak:

 – kontakty z mediami (media relations),
 – e-public relations,
 – zarządzanie sytuacją kryzysową,
 – wydawnictwa własne,
 – lobbing i sponsoring.

Działania podejmowane przez specjalistów PR mają na celu prawidłowo 
zarządzać wizerunkiem organizacji. Warto przyjrzeć się głębiej jednemu z na-
rzędzi PR.

Sponsoring „polega na wspieraniu w formie finansowej lub rzeczowej wy-
branej aktywności rynkowej, którą wykorzystuje dla osiągnięcia swoich specy-
ficznych celów marketingowych lub komunikacyjnych” (Knecht 2005). Firma, 
dokonując określonych wyborów bierze pod uwagę przyjętą strategię, tradycję, 
ale również „osobiste preferencje i sentymenty naczelnego kierownictwa” (Roz-
wadowska 2002). Sponsoring może dotyczyć takich obszarów jak:

 – sport – jest to skuteczna forma rozgłosu, gdyż wydarzenia sportowe mają 
często dużą widownię;

 – kultura i sztuka – finansowym wsparciem obejmuje się instytucje, np. 
muzea, czy teatry oraz pojedyncze inicjatywy, takie jak wystawy, przed-
stawienia. Jednak w porównaniu ze sportem, logo firmy musi być bardziej 
dyskretne, a jego oddziaływanie na otoczenie jest mniejsze;

 – ochrona środowiska – dotyczy to wzrostu „świadomości ekologicznej 
społeczeństwa”. Nie trzeba wydatkować wielkich pieniędzy, gdyż już 
podjęte „małe kroki” (np. rozdawanie ulotek stworzonych z przyjaznych 
dla środowiska materiałów) mogą wiele zdziałać;

 – product plecement – traktowane jest to jako „ukrytą formę sponsoringu”. 
Wykorzystuje się dane marki w sposób celowy w filmach czy serialach, 
ale także np. w grach komputerowych (Rozwadowska 2002).

Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia (PKN Orlen i Coca-Cola 
wśród najbardziej rozpoznawalnych sponsorów sportu i kultury. https://www.
wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/pkn-orlen-i-coca-cola-wsrod-najbardziej-
rozpoznawa,55233 dostęp: 02.03.2020) wskazuje, że „firmy PKN Orlen, Adi-
das, Coca-Cola, Nike, Lotos, Orange i PZU są najbardziej rozpoznawalnymi 
sponsorami sportu i kultury”. Ponad trzy czwarte Polaków, 76 proc., twierdzi, że 
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„sponsoring ma pozytywny wpływ na rozwój polskiego sportu” – jest to wynik 
o 12 punktów procentowych większy niż dekadę temu. Większość responden-
tów (84%) jest zdania, że firmy, zajmując się sponsoringiem, chcą polepszyć 
swój wizerunek. W rezultacie połowa Polaków zapewnia, że pozytywniej oce-
nia przedsiębiorstwa, które angażują się w działania sponsoringowe. Jest to 
o 15 punktów procentowych więcej niż dekadę temu (PKN Orlen i Coca-Cola 
wśród najbardziej rozpoznawalnych sponsorów sportu i kultury. https://www.
wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/pkn-orlen-i-coca-cola-wsrod-najbardziej-
rozpoznawa,55233 dostęp: 02.03.2020) (patrz rys. 1).

Rysunek 1. Porównanie opinii na temat sponsoringu w latach 2008 i 2018

Źródło: PKN Orlen, Adidas i Coca-Cola najbardziej rozpoznawalnymi sponsorami sportu 
i kultury (19.06.2019), dostępny w Internecie na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/
pkn-orlen-adidas-i-coca-cola-najbardziej-rozpoznawalnymi-sponsorami-sportu-i-kultury 
(dostęp: 02.03.2020)

Poniżej została przeanalizowana firma Coca-Cola pod względem wykorzy-
stywania działań PR w zarządzaniu wizerunkiem organizacji.

Jak powszechnie wiadomo, The Coca-Cola Company jest „największą na 
świecie firmą z branży napojów bezalkoholowych” (http://www.cocacola.com.
pl/o-nas/firma-coca-cola dostęp: 03.10.2017). Funkcjonuje ona na ponad 200 
rynkach, a w jej ofercie znajduje się około 3000 różnych produktów, m.in. na-
poje gazowane, soki, herbaty i kawy mrożone, napoje energetyzujące. Główna 
siedziba firmy mieści się w Atlancie, w amerykańskim stanie Georgia. Na całym 
świecie zatrudniają ok. 92000 pracowników w 6 głównych miejscach świata: 
Eurazja i Afryka, Europa, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna oraz Pacyfik. 
Trzeba zaznaczyć, że Coca-Cola na świecie działa jako system składający się 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pkn-orlen-adidas-i-coca-cola-najbardziej-rozpoznawalnymi-sponsorami-sportu-i-kultury
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pkn-orlen-adidas-i-coca-cola-najbardziej-rozpoznawalnymi-sponsorami-sportu-i-kultury
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z filii The Coca-Cola Company oraz licencjonowanych lokalnych firm rozlewa-
jących (http://www.cocacola.com.pl/o-nas/firma-coca-cola dostęp: 03.10.2017).

Coca-Cola HBC Polska jest to natomiast spółka córka Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company AG. Coca-Cola jest rozlewcą produktów The Coca-Cola 
Company w Polsce, gdzie zatrudniają około 2000 osób w centrali w Warszawie 
oraz trzech fabrykach, które są zlokalizowane w Radzyminie, Staniątkach i Ty-
liczu. Są oni „odpowiedzialni za produkcję, sprzedaż i dystrybucję” do swoich 
partnerów handlowych oraz konsumentów, marek napojów zaliczanych do The 
Coca-Cola Company (https://pl.coca-colahellenic.com/pl/o-nas/o-coca-cola-
-hbc-polska/ dostęp: 28.02.2020).

Koncern Coca-Cola w 2019 roku podpisał nową umowę z UEFA, która obej-
muje sponsoring mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2020. W rezultacie 
Coca-Cola będzie oficjalnym sponsorem tego turnieju (Coca-Cola sponsorem 
Euro 2020. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/coca-cola-sponsor-euro-2020 
dostęp: 02.03.2020). Mistrzostwa te odbędą się w 12 miastach na całym konty-
nencie, w Amsterdamie, Baku, Bilbao, Bukareszcie, Budapeszcie, Kopenhadze, 
Dublinie, Glasgow, Londynie, Monachium, Rzymie i Sankt Petersburgu. Wyda-
rzenie to jest również związane z 60. rocznicą UEFA Euro. W ramach umowy 
sponsorskiej Coca-Cola będzie promowała kilka swoich marek, m.in. napoje 
gazowane, produkty dla sportowców, wodę, kawę, napoje na bazie owoców, 
także w wersjach bez cukru. Według dyrektora marketingu UEFA Events SA 
Coca-Cola jest dla nich idealnym partnerem, gdyż ich współpraca liczy wiele 
lat oraz dlatego, że Coca-Cola ma pewne „zdolności do jednoczenia ludzi i łą-
czenia ich”(Coca-Cola sponsorem Euro 2020. https://www.wirtualnemedia.
pl/artykul/coca-cola-sponsor-euro-2020 dostęp: 02.03.2020). W 1988 roku po 
raz pierwszy Coca-Cola została sponsorem mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Kolejnym przykładem podjętych przez firmę Coca-Cola działań sponso-
ringowych jest fakt, że został on „oficjalnym sponsorem kadry mężczyzn, 
kobiet, reprezentacji młodzieżowych i portalu „Łączy nas piłka” (Coca-Cola 
oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski.https://sport.onet.pl/pilka-nozna/
kadra/coca-cola-oficjalnym-sponsorem-reprezentacji-polski/9b16wmt dostęp 
02.03.2020). Kontrakt obowiązuje od 1 sierpnia 2018 roku do końca lipca 2020 
roku. Logotyp firmy można zauważyć podczas meczów reprezentacji Polski, na 
ściankach znajdujących się na konferencjach, stronach internetowych oraz na 
biletach umożliwiających wejście na mecze. Zdaniem sekretarza generalnego 
PZPN, są zadowoleni, że „firma o globalnym zasięgu”, będąca od wielu lat 
partnerem najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie, „docenia po-
tencjał organizowanych przez nich wydarzeń oraz dostrzega korzyści płynące 
ze współpracy z federacją” oraz z reprezentacjami. Również wielkie nadzieje 
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w nawiązanej współpracy pokłada Country Manager Coca-Cola Poland Servi-
ces, który twierdzi, że ta współpraca przyniesie korzyści dla wszystkich stron. 
Zostało również podkreślone przez Senior Brand Manager Coca-Cola Poland 
Services, że „współpraca z PZPN to naturalna kontynuacja szerokiego zaan-
gażowania marki w aktywności sportowe, zarówno na poziomie globalnym, 
jak i lokalnym” (Coca-Cola oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski.https://
sport.onet.pl/pilka-nozna/kadra/coca-cola-oficjalnym-sponsorem-reprezentacji-
polski/9b16wmt dostęp 02.03.2020).

Oprócz działań sponsoringowych podejmowanych przez koncern Coca-Cola, 
organizacja ta wykorzystuje również instrumenty stosowane przy komuniko-
waniu się z odbiorcami przekazów public relations. Można do nich zaliczyć np. 
działania e-public relations, które przede wszystkim skupiają się na narzędziach 
dostępnych w Internecie, m.in. mediach społecznościowych.

Jednym z takich przykładów jest Hub, czyli centrala mediów społeczno-
ściowych, która funkcjonuje w kwaterze głównej Coca-Cola w Atlancie. Znaj-
dująca się tam „największa ściana w pomieszczeniu pokryta jest fototapetą 
z charakterystycznym wzorem złożonym z ekranów LCD, wszelakich wykre-
sów i socialmediowych newsfeedów” (https://www.coca-cola.pl/poznaj-nas-
-lepiej/nasze-dzialania/zajrzyj-do-centrali-social-media-coca-coli-i-sprawdz-
czym-zajmuja-sie-nasi-pracownicy-ds-mediow-spolecznosciowych dostęp: 
03.03.2020). Tam właśnie zespół złożony z analityków monitoruje, co ludzie 
z różnych krajów twierdzą o ich marce, Coca-Cola. Od tego właśnie miejsca 
zaczynają się wszystkie działania w mediach społecznościowych, które związane 
są z The Coca-Cola Company. Jest to nowoczesne, przyjazne dla pracowników 
miejsce, które chcieliby zobaczyć turyści udający się do Atlanty. Chcą poznać, 
jak Coca-Cola posługuje się social mediami. Są tam specjalne narzędzia, które 
ułatwiają monitorowanie i analizowanie jednego ze słynnych portali społecz-
nościowych.

„Ponad 600 kont na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Snapchacie i innych 
portalach społecznościowych na całym świecie używanych jest do angażo-
wania konsumentów. Miliony użytkowników każdego dnia dzielą się swo-
imi opiniami i emocjami, a w świecie social media takie treści roznoszą się 
błyskawicznie” (https://www.coca-cola.pl/poznaj-nas-lepiej/nasze-dzialania/
zajrzyj-do-centrali-social-media-coca-coli-i-sprawdz-czym-zajmuja-sie-nasi-
pracownicy-ds-mediow-spolecznosciowych dostęp: 03.03.2020). Rozmowy 
te są monitorowane i analizowane pod kątem ich globalnego wpływu na re-
putację The Coca-Cola Company. Ma to na celu zrozumienie, jak konsumenci 
postrzegają tę firmę, ich marki, pod względem pozytywnym oraz negatywnym. 
Kiedyś firma nie miała możliwości odpowiadania w dość szybkim tempie na to, 
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co miało miejsce w Internecie. Coca-Cola więc doszła do wniosku, że potrze-
buje jednego miejsca, które w pełni zajmie się raportowaniem wyników social 
mediów, zgromadzi informacje, ukazujące się w mediach społecznościowych 
i właściwie je przeanalizuje. W rezultacie powstał właśnie Hub, czyli „punkt 
kontaktowy”, który umożliwia firmie kontrolować sytuację. Informacje są na 
bieżąco przekazywane z social mediów do innych zespołów, m.in. Coca-Cola 
Journey. Jest to bardzo ważne zadanie Huba. Dwa razy w tygodniu przygo-
towywane są briefy z social mediów, a następnie rozsyłane do zespołów na 
całym świecie. Hub łączy też ze sobą globalną sieć platform, które są związane 
z Coca-Cola, dzięki czemu marketerzy mają narzędzia do działania w social 
mediach. Pracownicy Hubu są ciągle w kontakcie z lokalnymi grupami, które 
zajmują się właśnie social mediami. Hub ma 30 oddziałów znajdujących się 
na całym świecie (https://www.coca-cola.pl/poznaj-nas-lepiej/nasze-dzialania/
zajrzyj-do-centrali-social-media-coca-coli-i-sprawdz-czym-zajmuja-sie-nasi-
pracownicy-ds-mediow-spolecznosciowych dostęp: 03.03.2020).

Podsumowanie

Organizacje „powinny dbać o własny wizerunek i o jakość informacji, którą 
kieruje na zewnątrz” (Hubert-Brzezińska, Olszówka 2008). Należy zawsze 
przemyśleć czy działania, które są podejmowane, budzą zainteresowanie, czy 
założone cele są realizowane i czy organizacja oraz osoby, które są z nią zwią-
zane, m.in. pracownicy, cieszą się zaufaniem społecznym.

PR powinno być zaplanowanym, przemyślanym i przeprowadzanym w dłu-
gim okresie działaniem. Musi również umożliwić komunikowanie się organizacji 
z otoczeniem, dzięki czemu organizacja pozyska i utrzyma dobrą reputację 
w swoim środowisku (Smektała 2001).

Tak jak zostało przedstawione w artykule, koncern Coca-Cola korzysta z wie-
lu instrumentów PR. W związku z tym, że jest to globalna organizacji, której 
filie znajdują się na całym świecie, musi na bieżąco analizować występujące 
sytuacje, aby w odpowiednim momencie zareagować albo podejmować takie 
działania, które nie doprowadzą do niepożądanych rezultatów.
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orGanizational imaGe manaGement - a case study

The article presents the importance of public relations in managing the image of an or-
ganization. Actions aimed at improving the company’s image are currently considered to be 
the most crucial in the process of building a competitive position. Appropriate communica-
tion of the organization with the environment allows for better cooperation with business 
partners and acquiring aware recipients of their products and services. The purpose of the 
article is therefore to analyze and evaluate activities related to building the image of the 
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wstęp

Koncepcja negatywnego podatku dochodowego (dalej: NPD) stanowi jedną 
z fundamentalnych idei współczesnej analizy skuteczności programów socjal-
nych polityki społecznej. Pierwszy raz tego pojęcia użyła Juliet Rhys Williams 
(Forget 2012), zaś najgorętszym orędownikiem był Milton Friedman (Friedman 
2018). Nazwa ta wzięła się od tzw. pozytywnego podatku dochodowego, gdzie 
rząd pobiera część dochodu i wzrasta ona wraz z poziomem zarobków. Z kolei 
przy NPD część dochodu przekazywana z powrotem do podatnika na zasadzie 
„zwrotnego kredytu podatkowego”, przy czym kwota ta ulega zmniejszeniu wraz 
z wyższym dochodem. Oznacza to, że rząd zapewniałby odpowiedni poziom 
świadczenia czy też zwrotu podatku nawet w przypadku braku dochodu. Można 
także powiedzieć, że pozbawienie świadczenia NPD obniża krańcowy dochód 
z pracy tak samo, jak robi to pozytywny podatek dochodowy (Moffit 2003).

Celem nadrzędnym NPD było zwiększenie motywacji do podejmowania 
pracy, co znajduje uznanie neoliberalnego podejścia do polityki społecznej 
(Górka i in. 2016). Skuteczność realizacji tego celu była oceniana na podstawie 
porównania do innych programów socjalnych z tzw. 100-procentową stopą 
krańcowego opodatkowania. Oznacza to, że po przekroczeniu pewnego progu 
dochodowego świadczenia są zabierane. Innymi słowy za każdą złotówkę otrzy-
mywanego dochodu traci się złotówkę świadczenia, co nie stanowi zachęty do 
pracy. Z kolei celem NPD było zmniejszenie tej krańcowej stopy opodatkowa-
nia. Dzięki temu beneficjent wraz z każdą złotówką dochodu więcej miał tracić 
jedynie pięćdziesiąt groszy dochodu, przy założeniu, że stopa NPD wyniesie 
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50%. W efekcie zwiększyłoby to motywację do podejmowania pracy (Friedman 
2018). Stąd do największych zalet NPD należą łatwość w jego obliczaniu oraz 
relatywnie niskie koszty obsługi administracyjnej, ponieważ NPD zajmowałyby 
się te same osoby, które rozliczają pozytywny podatek dochodowy, co w efekcie 
ułatwiłoby jego ściągalność (Guzikowski 2017).

Wdrożenia pilotażowe NPD w USA były w latach 1968-1980 jednymi z naj-
większych przedsięwzięć w naukach społecznych na dużą skalę, przy czym ich 
celem było określenie skali redukcji podaży pracy po wprowadzeniu NPD na 
terenie całego kraju. Powyższe 4 eksperymenty skutkowały zaobserwowaniem 
występowania także pozapłacowych efektów zewnętrznych, które dotyczyły 
takich aspektów, jak zniechęcenie do porzucania formalnej edukacji i powrotu 
do niej przez osoby, które ją wcześniej porzuciły, aktywizacja kobiet dotkniętych 
przemocą domową, redukcja zwolnień chorobowych i uzyskiwanie lepszych 
ocen w szkole przez uczniów z grup społecznych, wśród których występowała 
największa przestępczość (Szlinder 2018).

Z kolei program MINCOME w Kanadzie, przeprowadzony w latach 1974-
1979 zakończył się fiaskiem, niemniej jednak cel był zbieżny z eksperymentami 
przeprowadzonymi w USA. Przekroczenie budżetu, zmiana nastrojów poli-
tycznych i ekonomicznych oraz brak analizy zebranych danych uniemożliwił 
sformułowanie jakichkolwiek wniosków (Forget 2012).

Bardziej lokalnym przykładem jest program pilotażowy TNIT (Targeted Ne-
gative Income Tax – celowany negatywny podatek dochodowy) przeprowadzony 
w Niemczech w 1999-2002 w 16 miastach i landach, który był zainspirowany 
programami socjalnymi w Kanadzie przeprowadzonymi w latach 90. XX w. Po 
jego wdrożeniu w mieście Mannheim u beneficjentów TNIT zaobserwowano 
zwiększoną chęć do podejmowania pracy przez długotrwale bezrobotnych niż 
w przypadku osób, które TNIT nie otrzymywały (Spermann, Strotmann 2005).

cel pracy

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji NPD oraz 
opinii polskiego społeczeństwa na jego temat jako alternatywne rozwiązanie 
w polityce społecznej.

materiał i metody

Artykuł został podzielony na część teoretyczną i badawczą. W części teo-
retycznej artykułu została omówiona geneza koncepcji negatywnego podatku 
dochodowego oraz jego dotychczasowe próby wdrożenia.
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W części badawczej zostały przeprowadzone badania własne w formie ankie-
ty przy pomocy strony WWW (CAWI) rozpowszechnianej za pośrednictwem 
portalów społecznościowych w niezależnych grupach tematycznych. Zostały 
one wykonane w sierpniu 2019 r. na próbie 765 osób, z czego udzielono 731 
poprawnych odpowiedzi, dobór próby był losowy. Badania właściwe prze-
prowadzono badaniami pilotażowymi na próbie 16 osób w celu określenia 
poprawności narzędzia badawczego. Badania te nie zostały wliczone w poczet 
wszystkich odpowiedzi.

Celem badań własnych było określenie stosunku Polaków do wskazanej 
autorskiej koncepcji NPD, jako formy komplementarnej lub zastępującej część 
rozwiązań polityki społecznej w Polsce.

Ankieta składała się z 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i była 
podzielona na dwie części tj. metryczkę oraz badania właściwe. W pierwszej 
części pytania dotyczyły weryfikacji, czy ankietowany ukończył 18. rok życia 
oraz czy mieszka na terenie Polski od co najmniej roku. W kolejnej części 
metryczki były zbierane dane nt. płci, wieku, wykształcenia, posiadania dzieci 
oraz wykonywania lub niewykonywania pracy zarobkowej oraz miesięczne-
go dochodu netto ze wszystkich źródeł. Badanie właściwe było poprzedzone 
przedstawieniem koncepcji negatywnego podatku dochodowego. Następnie 
został zaprezentowany hipotetyczny przykład wdrożenia negatywnego podat-
ku dochodowego w Polsce, po czym respondent miał ustosunkować się do 8 
stwierdzeń w oparciu o 7-stopniową skalę Likerta.

Następnie na podstawie uzyskanych odpowiedzi, ze względu na występo-
wanie wyłącznie danych jakościowych nieparametrycznych, przeprowadzono 
test chi-kwadrat niezależności przy użyciu arkusza kalkulacyjnego (Aczel, 
Sounderpandian 2018). Po wyliczeniu wartości empirycznych chi-kwadrat 
niezależności zestawiono je z wartościami krytycznymi odczytanymi z tabeli 
chi-kwadrat na podstawie liczby stopni swobody i przyjętej wartości p=0,05, 
określając istotność statystyczną i odrzucając lub potwierdzając hipotezy ze-
rowe. W celu zmierzenia siły związku pomiędzy zmiennymi obliczono współ-
czynnik VCramera (Cramer 1946). Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane 
w wersji tabelarycznej, graficznej i opisowej.

wyniki badań i dyskusja

Jak można zaobserwować na tabeli 1, zdecydowaną większością wśród 
respondentów były kobiety. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby 
w wieku 25-34 lat, co mogło być związane z przynależnością autora do tego 
przedziału wiekowego. Co do wykształcenia, najwięcej odpowiedzi udzieliły 
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kolejno: osoby z ukończonym wykształceniem wyższym magisterskim oraz 
ze średnim. Większość respondentów nie posiada dzieci, zaś prawie co piąty 
respondent nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej. Pytanie dotyczące docho-
du netto miesięcznie ze wszystkich źródeł było oparte o trzy kwoty dochodu 
na podstawie danych dostępnych w sierpniu 2019 r. Pierwsza – to minimum 
socjalne (1136 zł) uśrednione na jedną osobę (Kurowski 2018). Druga to przy-
bliżone średnie wynagrodzenie w gospodarce krajowej. Trzecia to orientacyjna 
kwota miesięcznych zarobków netto do II progu podatkowego dla podatku 
dochodowego.

Tabela 1. Charakterystyka respondentów
Pytanie/odpowiedzi liczba odpowiedzi stosunek %

Płeć
Kobieta 560 76,61%
Mężczyzna 171 23,39%
Wiek
18-24 228 31,19%
25-34 342 46,79%
35-44 102 13,95%
45-54 41 5,61%
55 i więcej 18 2,46%

wykształcenie (ukończone)
Podstawowe 18 2,46%
Zawodowe 18 2,46%
Średnie 221 30,23%
Policealne 49 6,70%
Licencjat/inżynier 176 24,08%
Magister/inny tytuł równorzędny 241 32,97%
Doktor lub wyżej 8 1,09%

czy ma Pan/Pani dziecko lub dzieci?
Nie 448 61,29%
Tak 283 38,71%

wykonywanie pracy zarobkowej
Osoby podejmujące pracę zarobkową 583 79,75%
Osoby niepodejmujące pracy zarobkowej 148 20,25%

własny dochód netto miesięcznie łącznie ze wszystkich źródeł
Poniżej 1136 zł 124 16,96%
1137 – 3590 zł 389 53,21%
3591 – 5032 zł 143 19,56%
Powyżej 5032 zł 75 10,26%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych
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Na rysunku 1 zostały przedstawione dane empiryczne odpowiedzi (w formie 
stosunku procentowego do łącznej liczby ankietowanych) udzielonych przez 
respondentów na 9 stwierdzeń. Pierwsze pytanie dotyczyło zrozumienia definicji 
NPD, która została sformułowana następująco: „Negatywny podatek dochodowy 
to comiesięczne wyrównanie dla osób zarabiających poniżej określonej kwoty 
(progu). Takie osoby otrzymują świadczenie w kwocie różnicy pomiędzy ich 
zarobkami, a pewnym progiem zarobków”. Zdecydowana większość, bo aż 
85,77% osób, uważało, że rozumie tę definicję, 4,65% nie miało zdania, zaś 
tylko 9,58% osób miało problem z jej zrozumieniem.

Kolejne 8 pytań-stwierdzeń dotyczyło ustosunkowania się do abstrakcyjnego, 
autorskiego przykładu NPD, który został sformułowany następująco: „Załóżmy, 
że w Polsce został wdrożony negatywny podatek dochodowy. Świadczenie wy-

Rysunek 1. Dane empiryczne odpowiedzi na poszczególne stwierdzenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych
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nosiłoby maksymalnie 500 zł co miesiąc i otrzymywałyby je proporcjonalnie 
osoby zarabiające poniżej 2600 zł netto miesięcznie. Oznacza to przykładowo, że 
zarabiając co miesiąc powyżej 2600 zł, nie otrzymywano by nic, zarabiając netto 
1634 zł, otrzymywano by 300 zł, a zarabiając poniżej 700 zł, otrzymywano by 
pełną kwotę 500 zł”. Kwota świadczenia Rodzina 500+ była inspiracją dla kwoty 
świadczenia z tytułu NPD. Ze względu na konieczność uproszczenia przykładu 
bez publikacji skomplikowanych obliczeń przedstawiono przykładowe progi do-
chodowe. Próg górny 2600 zł został dobrany orientacyjnie jako kwota pomiędzy 
zarobkami minimalnymi, a przeciętnymi w gospodarce krajowej, próg 1634 zł to 
tzw. „minimalna krajowa” na sierpień 2019 r., zaś próg dolny 700 zł został dobra-
ny orientacyjnie w oparciu o kwotę nieco wyższą od progu skrajnego ubóstwa.

Zarówno pierwotna koncepcja, jak i dotychczasowe wdrożenia na świecie 
przyznawały świadczenie NPD wyłącznie na koniec roku po rozliczeniu podat-
kowym (Friedman 2018) (Spermann, Strotmann 2005) (Moffit 2003) (Guzikow-
ski 2017). W efekcie stanowiło to niewielką pomoc dla długotrwale ubogich 
i jedynie łagodziło ubóstwo, nie przyczyniając się znacząco do jego eliminacji 
(Szlinder 2018). Stąd powstał pomysł autora, który zakłada, że NPD byłby 
wypłacany comiesięcznie na podstawie zeznania podatkowego za rok ubiegły. 
W ten sposób zwiększanie dochodu nie równałoby się z natychmiastową utratą 
świadczenia, a jedynie jego stopniową redukcją.

Na pierwsze stwierdzenie „Mam trudności ze zrozumieniem koncepcji NPD, 
biorąc pod uwagę powyższy przykład” 70,31% osób nie miało problemu (z cze-
go 33,93% zdecydowanie nie) ze zrozumieniem tejże koncepcji, co jest mniej 
optymistycznym wynikiem w porównaniu do zrozumienia definicji NPD. Pro-
blemy natomiast miało 21,48% osób, zaś nie miało zdania 8,21% respondentów.

Względem pozostałych stwierdzeń, biorąc pod uwagę stosunek procentowy 
odpowiedzi, można określić następujące postawy Polaków:

 – Świadczenie NPD powinno być wypłacane tylko dla zatrudnionych 
z pominięciem bezrobotnych i biernych zawodowo, przy czym Polacy 
rozważają możliwość wzięcia pod uwagę innych kryteriów niż dochód 
czy posiadanie pracy, co może sugerować takie kryterium, jak np. po-
siadanie dzieci.

 – Taka forma wypłacania NPD raczej wspierałaby najbiedniejszych, choć 
zdania w tym zakresie są podzielone.

 – Dla co czwartego Polaka świadczenie NPD powinno być wyższe niż 
500 zł, a także powinno być wypłacane przy wyższych zarobkach niż 
2600 zł, co może mieć znamiona zjawiska roszczeniowości w tej grupie 
respondentów, natomiast 45% osób uważa, że kwoty te powinny pozostać 
na ww. poziomie.
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 – Polacy nie byliby chętni do wprowadzenia NPD wg zasad działania 
przedstawionych w powyższym przykładzie, ale mimo to uważają, że 
mógłby on zastąpić niektóre programy socjalne.

Należy również podkreślić, że średnio co piąty respondent (ok. 21,55%) nie 
miał zdania na ww. temat, lecz mimo to pozostała część w mniej lub bardziej 
zdecydowany sposób wyraziła swoją opinię.

Dane z przeprowadzonego testu statystycznego zostały przedstawione w for-
mie tabeli krzyżowej, zaprezentowane w tabeli 2.

Spośród 54 par zmiennych 49 okazało się być istotne statystycznie. Z kolei siła 
związku wśród par zmiennych istotnych statystycznie, obliczona za pośrednic-
twem współczynnika V Cramera, wahała się pomiędzy 0,111, a 0,301, przy czym 
wartości do 0,2 stanowią o bardzo słabej sile zależności (40 par zmiennych), zaś 
wartości do 0,4 stanowią o słabej sile zależności (9 par zmiennych).

Z par zmiennych znajdujących się w tabeli 2, biorąc pod uwagę cechy z cha-
rakterystyki respondentów, zależności nieistotne statystycznie zostały ozna-
czone na szaro i dotyczyły aspektu posiadania lub nieposiadania dzieci (3 pary 
zmiennych) oraz statusu wykonywania lub niewykonywania pracy zarobkowej 
(2 pary zmiennych).

W oparciu o tabelę krzyżową chi-kwadrat niezależności oraz siłę tych nie-
zależności, można sformułować następujące stwierdzenia związane z parami 
zmiennych:

 – Największy wpływ na zrozumienie przedstawionej definicji NPD miała 
płeć i status posiadania dzieci, najmniejszy zaś miało wykształcenie.

 – Największy wpływ na trudności związane ze zrozumieniem autorskiego 
przykładu koncepcji NPD miał status posiadania dzieci oraz dochód, 
najmniejszy natomiast miał po równo wiek i wykształcenie.

 – Największy wpływ na postawę, czy powyższy przykład NPD realnie 
wspierałby najbiedniejszych, miał status wykonywania pracy zarobkowej 
oraz płeć ankietowanych, najmniejszy zaś miało wykształcenie.

 – Na stosunek do wypłacania NPD wyłącznie osobom zatrudnionym naj-
większy wpływ miała płeć, zaś najmniejszy wiek. Status posiadania 
dzieci i wykonywania pracy zarobkowej nie miała wpływu na odpowiedź.

 – Największy wpływ na stosunek do górnego progu otrzymywania NPD 
miał status posiadania dzieci, najmniejszy zaś wykształcenie, przy czym 
status wykonywania pracy zarobkowej nie miał wpływu na odpowiedź.

 – Największy wpływ na stosunek do kwoty świadczenia NPD, podobnie jak 
do progu, miał status posiadania dzieci, najmniejszy zaś wykształcenie.

 – Na postawę wobec aprobaty do wdrożenia NPD w takiej formie najwięk-
szy wpływ miała płeć i dochód, najmniejszy zaś status wykonywania 
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pracy zarobkowej. Ponadto status posiadania dzieci nie miał wpływu 
na odpowiedź.

 – Na zdanie respondentów względem powiązania wypłat świadczenia NPD 
z innym czynnikiem niż dochód czy zatrudnienie największy wpływ 
miała płeć. Status posiadania dzieci nie miał wpływu na ich odpowiedź.

 – Największy wpływ na stosunek do stwierdzenia, że NPD w takiej formie 
mógłby zastąpić niektóre programy socjalne miał dochód, a najmniejszy 
wykształcenie.

Podsumowanie i wnioski

NPD jest z pewnością interesującą próbą rozwiązania problemu motywacji do 
pracy. Niemniej jednak ocena przydatności tego narzędzia w realiach polskich 
będzie wymagała znacznie szerszych badań niż te, które zostały zrealizowane 
w ramach tego artykułu. Stosunek Polaków do NPD był raczej pozytywny, 
aczkolwiek można zaobserwować formowanie się grup społecznych, które będą 
prezentować inne postawy niż te wymienione w artykule. Wymaga to jednak 
poszerzenia grupy badawczej ponad sferę narzędzi internetowych, ponieważ 
ogranicza to zakres respondentów do osób relatywnie młodych do 35 roku 
życia, głównie płci żeńskiej oraz posiadających wykształcenie średnie i wyż-
sze. Wobec tego trudno założyć, że te osoby są długotrwale bezrobotne. Na 
podstawie analizy literatury przedmiotu i badań własnych można sformułować 
następujące wnioski:

Postawy Polaków względem NPD zostały zbadane w realiach społeczno-
-ekonomicznych, gdzie ani taki program socjalny nie funkcjonuje w praktyce 
ani nie został przeprowadzony żaden program pilotażowy w tym zakresie na 
terenie Polski. Wobec tego postawy te stanowią jedynie abstrakcyjne odniesienie 
się do pojęcia, z którym respondenci nie mają do czynienia na co dzień.

Mimo iż Polacy byli pozytywnie nastawieni do koncepcji NPD, większość 
z nich nie chciałaby implementacji pomysłu autora. Kolejne badania powinny 
więc skutkować opracowaniem kilku narzędzi, spośród których respondenci 
wybraliby najbardziej odpowiednie z ich punktu widzenia.

Cechą najbardziej wpływającą na postawy Polaków względem NPD była 
płeć, najmniejszy wpływ zaś miało wykształcenie. Większy wpływ miały sta-
tus posiadania dzieci i wysokość dochodu, mniejszy wpływ natomiast status 
wykonywania pracy zarobkowej oraz wiek. Siła tych związków była na tyle 
słaba, że należy oczekiwać, iż istnieje inny czynnik, który w większy sposób 
wpływa na postawy Polaków.
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abstract

attitude oF Poles towards neGatiVe income tax

The paper presents definition of negative income tax concept, its genesis and examples 
of its implementation worldwide. Survey were conducted in August 2019 on 765 people. 
Respondents had to refer to the author’s example of a benefit in amount of up to 500 PLN 
per month paid out proportionally to the income level and beneficiaries would be people with 
less net income than 2 600 PLN per month. Attitude towards this example was researched 
using 9 statements in which respondents could choose answers from 7-graded Likert’s 
scale. Then chi-square independence test were conducted in order to define dependencies 
between such features, like gender, age, education level, child possession, paid work perfor-
mance and income level in comparison to answers on particular statements. From 54 pairs 
of variables, 49 pairs were statistically significant. V-Cramer coefficient was calculated in 
order to determine strength of those dependencies. All of those dependencies were either 
very weak or weak.
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wPływ „koreańskieJ Fali” na GosPodarkę 
korei PołudnioweJ

wstęp

Korea Południowa stanowi światowy fenomen pod względem gospodar-
czym. Z kraju ubogiego, zniszczonego wojną stała się jednym najlepiej rozwi-
niętych gospodarczo krajów na świecie. Duży wpływ na to mają największe 
firmy koreańskie na rynku międzynarodowym, takie jak Samsung, Hyundai 
czy LG. Jednak kolejnym fenomenem jest popularność koreańskiej kultury, 
która w ostatnich latach rozprzestrzeniła się na cały świat, a także wpływa na 
dalszy rozwój gospodarki Korei Południowej. Rozwija ona takie segmenty, 
jak turystyka, przemysł kosmetyczny, eksport produktów kulturalnych, a także 
wspomaga rozwój technologii. Artykuł pokazuje wpływ „koreańskiej fali” na 
rozwój wybranych działów gospodarki.

cel badania

Celem badania jest określenie wpływu koreańskiej kultury na gospodarkę 
Korei Południowej, z uwzględnieniem korzyści bezpośrednich i pośrednich. 
Istotne jest przede wszystkim opisanie zjawiska „koreańskiej fali”, jako global-
nej popularyzacji kultury koreańskiej. Praca obejmuje zarówno przegląd pod-
stawowych danych makroekonomicznych (takich jak produkt krajowy brutto, 
wielkość przychodów z turystyki czy wartość eksportu kosmetyków), jak i opis 
przypadków konkretnych jednostek, w szczególności powiązanych z „kore-
ańską falą”. Metody badań zastosowane w artykule obejmują analizę danych 
liczbowych dotyczących wybranych danych oraz historii rozwoju wybranych 
aspektów „koreańskiej fali”.
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W celu lepszego zrozumienia badanego tematu dokonano podziału wartości 
ekonomicznej kultury i sztuki na:

 – bezpośrednie korzyści (rynkowe) – są to przychody z produkcji i kon-
sumpcji dóbr i usług kulturalnych;

 – pośrednie korzyści (nierynkowe) – są to dobra publiczne, dające korzyści 
całemu społeczeństwu. Nie jest możliwe jednak dokładne wartościowe 
ujęcie tych korzyści (Trzcińska 2016).

Gospodarka korei Południowej

Po zakończeniu II wojny światowej wraz z kapitulacją wojsk japońskich Ko-
rea stała się „wolnym” państwem. Jednak komunistyczna, północna część była 
pod wpływami Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podczas gdy 
południowa republika znajdowała się w strefie wpływów Stanów Zjednoczo-
nych. W latach 1950-1953 miała miejsce wojna koreańska, która spowodowała 
duże szkody w Korei. W pierwszych latach po wojnie PKB na mieszkańca Korei 
Południowej wynosiło zaledwie 80 dolarów (Kightley 2013).

Gospodarka Korei Południowej przeszła ogromną zmianę od poziomu kraju 
bardzo biednego do jednego z najbardziej rozwiniętych. W latach 50. i 60. XX 
w. rolnictwo było podstawą gospodarki koreańskiej, a aktualnie odpowiada 
ono jedynie za 2,2% PKB. Obecnie Korea inwestuje przede wszystkim w roz-
wój technologii. Dużą rolę w gospodarce wciąż pełni przemysł (39,3% PKB). 
Największe gałęzie przemysłu to przemysł elektroniczny (przede wszystkim 

Rysunek 1. Produkt Krajowy Brutto Korei Południowej w latach 1980-2018 [w mld 
USD].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego (https://www.imf.org)
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telefony, telewizory, komputery) i transportowy (w szczególności statki i sa-
mochody). Usługi odpowiadają za blisko 60% wartości PKB. Część z nich jest 
związana z turystyką oraz dobrami kulturalnymi i zainteresowanie nimi jest 
coraz większe (rys. 1). Wzrost produktu krajowego brutto od lat 80. XX wieku 
przedstawiony jest na rysunku 1.

Od lat 80. Korea Południowa notuje bardzo szybkie tempo wzrostu gospo-
darczego, określanego jako „Cud nad rzeką Han”. Rozwój oparty był na wielu 
dużych koncernach, obejmujących często różne gałęzie gospodarki. W tabeli 
1 pokazano największe firmy w Korei na podstawie rankingu „Fortune” za rok 
2018:

Tabela 1. Przychody największych firm w 2018 roku [w mln USD].

miejsce w rankingu nazwa firmy Przychody w mln usd
1 Samsung Electronics 221579
2 SK Holdings 95904
3 Hyundai Motor 87999
4 POSCO 59223
5 LG Electronics 55757
6 Korea Electic Power Corporation 54567
7 Kia Motors 49238
8 Hanwha 44303
9 SK Hynix 36763
10 GS Caltex 33052

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://fortune.com/global500/

Największą koreańską firmą, znaną na całym świecie jest Samsung. Jest to 
zdecydowany lider rynku koreańskiego, a jego przychody są ponad dwukrotnie 
większe od kolejnych jednostek. Pozostałe przedstawione firmy należą przede 
wszystkim do sektora produkcyjnego i specjalizują się w branżach technolo-
gicznych oraz motoryzacyjnych.

koreańska fala

Koreańska fala (kor.: 한류, rom./romanizacja: hallyu) – Jest to neologizm, 
określający zjawisko popularyzacji koreańskiej kultury, która najpierw „zala-
ła” Azję, a potem resztę świata. Literatura określa trzy podstawowe czynniki 
rozwoju hallyu (Bok-rae 2015):
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 – kompetencje (hard power) – wzrost koreańskiej fali opiera się na roz-
woju gospodarki Korei Południowej pod koniec XX wieku oraz tech-
nologii informatycznych, co pozwala na lepszą promocję produktów 
kulturowych;

 – atrakcyjność (soft power) – jest to przede wszystkim budowa demokracji 
i społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju państwa, przy zachowaniu 
tradycji i kultury

 – krytyczna ocena – jest to promowanie kultury przez rząd, mimo anty-
koreańskiego nastawienia Japonii oraz regulacji Internetu w Chinach.

Koreańska fala jest połączeniem nowoczesnej kultury zachodniej, przede 
wszystkim amerykańskiej, z tradycyjną kulturą koreańską. Pierwsza faza roz-
woju koreańskiej fali określana jest na lata 90. XX wieku. Wtedy to rozwinęły 
się przede wszystkim k-dramy – koreańskie seriale telewizyjne, które zawierają 
w sobie różne gatunki, takie jak komedie, horrory, dramaty czy opery mydlane. 
Najczęściej ich akcja dzieje się w czasach współczesnych, ale pojawiają się 
również produkcje historyczne , tzw. sageuk. Pierwsze wpływy hallyu na kraje 
azjatyckie związane były z rozwojem telewizji satelitarnej, w której rozpoczęła 
się emisja dram koreańskich. Początkowo wpływ fali dotyczył jedynie sąsia-
dujących krajów, takich jak Chiny, Tajwan oraz Japonia (Bajagier-Kowalska 
i in.2017). To właśnie w Chińskiej Republice Ludowej po raz pierwszy użyto 
terminu „koreańskiej fala” w roku 1998, gdy kultura koreańska stała się tam 
bardzo popularna (Trzcińska2016).

W kolejnych latach przede wszystkim popularna stała się muzyka koreańska 
(k-pop), która w największym stopniu rozwinęła hallyu, począwszy od krajów 
azjatyckich, poprzez Amerykę Północną aż do Europy (Bajgier-Kowalska i in. 
2017). Początek koreańskiego popu określa na się na rok 1992, kiedy to zaczęły 
się tworzyć pierwsze zespoły tworzące muzykę w tym stylu. Historię k-popu 
podzielić można na cztery generacje (Trzcińska 2016; www 2).

I generacja trwała w latach 1992-2001. Powstawały wtedy przede wszystkim 
zespoły z dużą ilością członków łączące w sobie muzykę kilku gatunków. Jako 
pierwszy nowoczesny zespół tworzący k-pop uznaje się Seo Taiji & Boys, de-
biutujący w kwietniu 1992 roku. Twórcy ci zaadaptowali elementy zachodniej 
muzyki takiej jak rock, metal czy hip-hop, dodając elementy typowe dla kultury 
koreańskiej (Jung i Li 2014).

Druga generacja rozpoczęła się w 2001 r. i wiązała się przede wszystkim 
z dalszym rozwojem tego gatunku muzycznego w Azji. Zapoczątkowana została 
poprzez wielki sukces solistki o pseudonimie Boa, która zdobyła sławę w Ja-
ponii, rozpowszechniając k-pop w pobliskich krajach. W jej ślady poszli inni 
artyści, tworząc nie tylko piosenki w języku koreańskim, ale również chińskim 



368 Anna Sikora

i japońskim. Przykładowo, zespół Exo został rozbity na dwie podgrupy, które 
równocześnie promowały te same piosenki w Korei i Chinach (www 2).

Trzecia generacja, której pojawienie datuje się na rok 2010 związana jest 
z najszybszym rozwojem k-popu, osiągniętym w znacznym stopniu dzięki 
obecności w Internecie i mediach społecznościowych. Symbolem stała się, 
opublikowana w 2012 roku, piosenka południowokoreańskiego rapera o pseu-
donimie PSY – „Gangnam Style», która jako pierwsza zdobyła ponad 1 miliard 
wyświetleń na platformie YouTube, a obecnie została już wyświetlona ponad 
3,5 mld razy (www 3). Co ciekawe, ponad 90% oglądających pochodzi spoza 
Korei Południowej, co świadczy o globalnym sukcesie rapera. Rozgłos powstały 
dzięki tej piosence spowodował gwałtowny wzrost zainteresowania k-popem, 
przede wszystkim w Ameryce Północnej oraz w Europie (Jung i Li 2014).

Współcześnie mamy do czynienia z tzw. czwartą generacją k-popu, która 
rozpoczęła się około 2014 roku. Związana jest z powolnym spadkiem popular-
ności, a także rozwiązywaniem najstarszych zespołów reprezentujących k-pop 
(www 2). Tworzenie nowych związane jest przede wszystkim z działalnością 
wyspecjalizowanych agencji i wytwórni muzycznych. Poprzez rozwój tech-
nologii i wzrost znaczenia mediów społecznościowych zespoły tej generacji 
najszybciej zdobywają sławę i rozgłos. Sukces k-popu jest silnie związany 
z wizerunkiem wykonawców (idoli). Do typowych cech powstających zespołów 
należą (Jung i Li 2014):

 – grupy idoli wyróżniających się różnymi talentami i umiejętnościami;
 – atrakcyjny wygląd, najczęściej młodych, wykonawców;
 – produkcja utworów we współpracy z wieloma, często zagranicznymi, 

twórcami.
Takie cechy wpływają na popularność zespołów, głównie pośród młodych 

dziewcząt i kobiet na całym świecie, które są głównymi odbiorcami takiej twór-
czości (Jung i Li 2014). Aktualnie najpopularniejszym zespołem jest BTS spod 
skrzydeł wytwórni Big Hit Entertainment. Zespół ten powstał w 2013 r., ale 
dopiero w ostatnich latach stał się popularny. W jego skład wchodzi 7 członków. 
Dzięki swojej wyjątkowości zostali docenieni na rynku muzycznym, najpierw 
koreańskim, a potem światowym. Sami tworzą swoje utwory, w których po-
ruszają problemy teraźniejszego świata (np.: hejt, depresje, itp.). W roku 2017 
znaleźli się na 5. miejscu listy „Forbes” najbardziej wpływowych ludzi w Korei, 
a rok później zdobyli pierwsze miejsce.

Największy zysk w 2018 r. wygenerowała wytwórnia Big Hit Entertainment, 
założona w 2005 r. przez Bang Si-hyuka. Pomimo posiadania aktualnie tylko 
trzech artystów (dwie grupy i jeden solista), firma ta posiada największy zysk 
dzięki globalnej sławie BTS i przychodów z działalności na całym świecie. Ko-
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lejne miejsca w tabeli zajmuje tzw. „Wielka Trójka”, która odegrała największą 
rolę w rozwoju k-popu w poprzednich generacjach, czyli YG Entertainment, 
SM Entertainment oraz JYP Entertainment. Są to trzy największe wytwórnie, 
zatrudniające wielu artystów. Obecnie jednak osiągają zyski znacznie niższe 
od lidera.

Rozwój kultury wspierany jest również przez władze państwowe. Rząd 
Korei stworzył strategie promowania koreańskiej kultury na świecie, oparte 
przede wszystkim na inwestycjach w rozwój technologii oraz prorozwojowych 
programach tworzonych przez Ministerstwo Informacji i Komunikacji. Korea 
Południowa aktualnie przeznacza 1% budżetu na działania związane z produkcją 
kulturalną, agencjami promującymi i eksportującymi kulturę koreańską, a także 
dla szkół i studiów o profilu artystycznym (Bajgier-Kowalska i in. 2017).

Kultura koreańska promowana jest na wiele sposobów. Jednym z nich jest 
tłumaczenie na język angielski koreańskich filmów, programów czy teledysków. 
Powstają również anglojęzyczne artykuły czy fora, a także międzynarodowe 
aplikacje i grupy łączące fanów koreańskiej kultury z całego świata (na przykład 
grupy poświęcone danemu zespołowi czy fanów danej dramy). Kultura jest 
również promowana na świecie za pomocą różnych wydarzeń i imprez, takich 
jak np. Korean Wave Festival czy Music Bank World Tour. Organizowane są 
również liczne kampanie promujące Koreę (np. „Imagine your Korea). Wpływ 
na promocję kraju mają również artyści k-popowi, przykładowo PSY, będący 
ambasadorem turystyki w Korei Południowej, czy zespół BTS, promujący 
stolicę kraju piosenką „With Seoul” (Bajgier-Kowalska i in. 2017).

Ostatnimi czasy koreańska fala rozprzestrzeniła się na inne aspekty życia. To 
przede wszystkim k-beauty czyli moda na koreańskie kosmetyki oraz środki do 
pielęgnacji. Coraz więcej ludzi, by zachować młody wygląd, używa sposobów 
dbania o siebie na wzór Koreanek i Koreańczyków. Jest to gałąź gospodarki 
ulegająca w ostatnich latach szybkiemu rozwojowi, szczególnie pod względem 

Tabela 2. Zysk koreańskich wytwórni muzycznych w roku 2018.

nazwa wytwórni Powiązani artyści zysk netto (mln 
usd)

Big Hit Entertainment BTS, TXT, Lee Hyun 52,9
YG Entertainment BLACKPINK, Big Bang, G-Dragon, 

iKon, Bobby
14,4

SM Entertainment BoA, SHINee, SNDS, EXO, Red Velvet, 
Super Junior

10,2

JYP Entertainment Twice, Itzy, Stray Kids, GOT7, J.Y. Park 6,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych wytwórni muzycznych
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eksportu. Wzrost wartości eksportowanych kosmetyków w ostatnich latach 
przedstawia rysunek 2.

Wartość eksportowanych kosmetyków w ostatnich latach gwałtownie wzro-
sła. Od 2012 r. do 2018 r. powiększyła się blisko sześciokrotnie.

turystyka

Turystykę definiuje się najczęściej jako wszelkie formy zmiany miejsca po-
bytu, jeśli nie są związane z pracą zawodową lub zmianą miejsca zamieszkania, 
tak w kraju, jak i za granicą (Encyklopedia PWN). Obecnie człowiek może 
podróżować nawet w najdalsze zakątki świata. Dzięki globalizacji można bez 
większych problemów zwiedzić wszystkie lądy i kraje. Dla wielu państw tury-
styka ma duże znaczenie pod względem kulturalnym i gospodarczym. Często 
turystyka jest jednym z głównych czynników rozwijających gospodarkę danego 
kraju. Dlatego też wiele państw inwestuje w nią, promując atrakcje turystyczne, 
naturalne czy kulturowe, ale także zapewniając pożyczki inwestorom, którzy 
inwestują w bazę noclegową czy też gastronomiczną.

Rysunek 2. Wartość eksportowanych kosmetyków z Korei Południowej w latach 
2012-2018 [w mld USD].

Źródło: www.statista.com/statistics/781147/south-korea-cosmetics-export-value

http://www.statista.com/statistics/781147/south-korea-cosmetics-export-value
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W Korei Południowej turystyka jest jednym z ważniejszych sektorów go-
spodarki, który jest mocno promowany i rozwijany. Przychody z turystyki 
w ostatnich latach przedstawione są na rysunku 3.

Rysunek nr 3 wskazuje, że w ostatnich latach przychody z turystyki ogól-
nie rosły, a kraj stawał się coraz bardziej znany. Spadek w 2015 r. z 17,7 mld 
USD do 15,1 mld USD był spowodowanym wystąpieniem wirusa MERS, 
którego pierwsze przypadki odnotowano w maju 2015 r. W następnym roku, 
gdy sytuacja została opanowana, znów przychody z turystyki się zwiększyły, 
jednak w 2017 r. nastąpił spadek o 3,2 mld USD. Chiny stanowią największy 
procent wszystkich turystów odwiedzających Koreę. W 2017 r. Rząd Chińskiej 
Republiki Ludowej wydał zakaz wycieczek grupowych do Korei Południowej 
w związku z wdrażaniem przez wojska amerykańskie systemu Terminal High 
Altitude Area Defence (THAAD) (www 4). Jednak już w następnym roku 
przychody z turystyki osiągnęły najwyższy poziom z wynikiem 18,4 mld USD.

Jak widać na rysunku nr 4, ilość turystów rosła w ostatnich latach, spadki 
odnotowano jedynie w roku 2015 (z powodu epidemii wirusa MERS) oraz 
w roku 2017 (z powodu zakazu wyjazdów grupowych wydanego przez rząd 
chiński). W 2018 r. mimo nie największej ilości turystów, przychód był naj-
wyższy, co oznacza, że osoby odwiedzające Koreę wydały więcej niż w roku 
2016. Jak wynika z informacji przedstawionych z oficjalnej strony Koreańskiej 
Organizacji Turystycznej, około 80% wszystkich osób podróżujących do Korei 

Rysunek 3. Przychody z turystyki w Korei Południowej w latach 2012-2018 
[w mld USD].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Tourism Organization
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odwiedza ją turystycznie, w formie wycieczki. Pozostałe około 20% to wizyty 
służbowe oficjalne, bądź inne (www 4).

„Koreańska fala” jest bezpośrednio związana z rosnącą popularnością Korei 
Południowej. Poprzez kulturę masową kraj ten zyskał na atrakcyjności turystycz-
nej. Wielu turystów przyjeżdża do Korei w celu odwiedzenia miejsc związanych 
z dramami czy k-popem, a także by zdobyć unikatowe rzeczy związane z kulturą 
koreańską. Najczęściej odwiedzanymi miastami w Korei są: Seul, Pusan oraz 
Daegu, a także wyspa Jeju.

Innym aspektem rozwijającym turystykę jest także kuchnia koreańska, cha-
rakteryzująca się przede wszystkim daniami z ryżu bądź makaronu, z szerokim 
wykorzystaniem przypraw. Za narodowe danie uznaje się kimchi – pikantną 
potrawę z kiszonej kapusty, która jest jedzona jako przystawka do większości 
posiłków. Kolejnym czynnikiem popularyzującym turystykę jest wysoki po-
ziom medycyny w Korei (wykwalifikowany personel medyczny oraz wysoka 
technologia). Koreańska medycyna specjalizuje się przede wszystkim w opera-
cjach plastycznych, ale również w leczeniu chorób układu krążenia, okulistyce, 
onkologii oraz leczeniu niepłodności (Bajgier-Kowalskai in. 2017).

Podsumowanie

Analiza wybranych danych makroekonomicznych ukazuje znaczny wpływ 
„koreańskiej fali” na gospodarkę Korei Południowej. Kultura koreańska jest 
globalna i wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki Korei Południowej. Można 

Rysunek 4. Ilość turystów w Korei Południowej w latach 2012-2018 [w mln osób].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Tourism Organization
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zauważyć, że w ostatnich latach zwiększył się poziom turystyki, co pokazuje 
coraz większe zainteresowanie Koreą, a także zauważono przychody związane 
z rozprzestrzenieniem się hallyu w świecie. Gospodarka Korei rozwinęła się 
w bardzo szybkim tempie poprzez inwestycje w technologie, przy istotnym 
wsparciu funduszy zagranicznych, szczególnie amerykańskich. Duży wpływ 
na rozwój gospodarki miała też olimpiada w Seulu w 1988 r.

Od roku 1990 globalnemu rozwojowi ulega koreańska kultura, zaczyna-
jąc od k-dram, które zaczęły być popularne w innych krajach azjatyckich. W 
następnych latach aż do teraz bardzo popularny stał się też k-pop, który jest 
obecnie znany i rozpoznawalny na całym świecie, przynosząc znaczne dochody. 
Obecnie koreańska fala to również kuchnia koreańska, kosmetyki, a nawet styl 
życia. Znaczny wpływ koreańskiej fali odczuwa też turystyka, której głównymi 
walorami jest odwiedzanie miejsc kojarzonych z kulturą koreańską. Znacznie 
zwiększa się również wartość eksportu tradycyjnych produktów koreańskich, 
a w szczególności kosmetyków.

Hallyu z roku na rok zwiększa swoją popularność i dociera do coraz większej 
ilości osób na całym świecie. Także rozwój technologii ułatwia poszerzanie 
kręgu odbiorców dóbr kulturalnych. To pokazuje, że w następnych latach po-
pularność koreańskiej kultury może być jeszcze większa, a „koreańska fala” 
jeszcze silniej „zaleje” świat. Oba te zjawiska będą miały nadal znaczący wpływ 
na gospodarkę Korei Południowej.
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abstract

tHe imPact oF tHe „korean waVe” on tHe soutH korean 
economy

South Korea, officially the Republic of Korea in last few years developed rapidly in 
economy. After Korean War the Republic of Korea was very poor and destroyed country. In 
only few years South Korea has grown to one of the most developed country in the world. 
Huge growth in GDP is connected with the biggest firms of international market like Sam-
sung, Hyundai or LG. On the other hand the large impact on Korean economy is “Korean 
wave”. It is the global popularity of Korean culture which gives benefits for tourism and 
export and the other sectors. “Korean wave” is more and more popular and gives higher 
and higher profits to South Korea’s economy. This analysis is based on macroeconomics 
data like GDP, tourists’ income and profits of music agencies. The author would like to 
show the connection between the effect of “Korean wave” and economy of the Republic 
of Korea and the popularity of the Korean culture.

słowa kluczowe: Korea Południowa, „koreańska fala”, ekonomia

keywords: South Korea, “Korean wave”, economy
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