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W œwietle normy teoretycznej, bezdyskusyjnym wydaje siê nakaz 

przestrzegania kluczowej dla rodziny normy spo³eczno-kulturowej/prawnej – 
skodyfikowanej w art. 207 k.k. Przeprowadzone badania empiryczne wykaza³y,  
i¿ niektóre spoœród powszechnie stosowanych norm spo³eczno-kulturowych  
s¹ ³amane i najprawdopodobniej pochodz¹ od patologicznych grup spo³ecznych 
lub ca³ych systemów spo³eczno-kulturowych. Normy patologiczne dopuszczaj¹ 
³amanie skodyfikowanych norm prawnych oraz moralnych, co przejawia siê miêdzy 
innymi poprzez przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec kobiet i dzieci  
(w przypadku, gdy sprawca jest w stanie uargumentowaæ przemoc, której siê 
dopuszcza, a przytoczone przez niego argumenty, nale¿¹ do zbioru argumentów, 
zawartych w powszechnej dla danej zbiorowoœci patologicznej normie). 

Leszek J. ŒWIECA 
 

Konsekwencj¹ otwartych granic Unii Europejskiej jest migracja ludzi i kapita³u 
spo³ecznego. Migracje zagraniczne s¹ elementem rozwoju demograficznego, 
spo³ecznego i ekonomicznego, ale generuj¹ tak¿e okreœlone, czêsto trudne do 
przewidzenia problemy. Z powodu braku mo¿liwoœci osi¹gniêcia wzglêdnej 
stabilizacji materialnej, a czasami w pogoni za wy¿szym standardem ¿ycia, Polacy 
opuszczaj¹ domy rodzinne, pozostawiaj¹c w nich swoich bliskich, w tym tak¿e 
dzieci. Roz³¹ka migracyjna staje siê wiêc koniecznoœci¹ s³u¿¹c¹ zabezpieczeniu 
kilku wa¿nych funkcji dla w³aœciwej egzystencji rodziny. Z drugiej strony roz³¹ka 
przestrzenna dziecka z rodzicem czy z rodzicami mo¿e staæ siê przyczyn¹ 
problemów opiekuñczo-wychowawczych, prowadz¹cych do zaburzeñ  
w spo³ecznym funkcjonowaniu dzieci; mo¿e te¿ staæ siê przyczynkiem do 
dezorganizacji rodziny, jako ca³oœci. Pojawienie siê negatywnych konsekwencji 
determinowane jest licznymi czynnikami, których poznanie staje siê mo¿liwe  
dziêki podejmowanym diagnozom prowadzonym wœród rodzin transnarodowych. 
Wyniki badañ stanowi¹ istotne Ÿród³o wiedzy s³u¿¹cej wzbogacaniu nauki, a tak¿e 
maj¹ nieocenione znaczenie dla praktyki pedagogicznej, która kreuje dzia³ania 
pomocowe ukierunkowane na potrzeby ró¿nych typów rodzin. 

Anna D¥BROWSKA 

 
Praca w S³u¿bie Wiêziennej wi¹¿e siê ze sta³ym nara¿eniem na ró¿nego 

rodzaju urazy fizyczne b¹dŸ psychiczne, a tak¿e wymaga od funkcjonariuszy 
pe³nej dyspozycyjnoœci oraz s³u¿by w dwunastogodzinnym systemie zmianowym. 
Od funkcjonariuszy wymaga siê sta³ej i pe³nej sprawnoœci psychofizycznej. Bior¹c 
pod uwagê powy¿sze kryteria, kandydaci i funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej 
powinni spe³niaæ wysokie wymogi zdrowotne podczas przyjêcia, ale tak¿e przez 
ca³y okres trwania s³u¿by. 

Przyjmuj¹c powy¿sze okolicznoœci, celem zasadniczym niniejszych badañ  
jest analiza uwarunkowañ zdrowotnych predysponuj¹cych kandydatów do pracy  
w S³u¿bie Wiêziennej na podstawie obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych. 

Konrad PA£KA 


