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Wstęp 
 
 

Zainteresowania Autorów zaprezentowane w publikacjach zebranych  
w proponowanym Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Edukacja dla 
Bezpieczeństwa dotyczą aktualnych zagadnień, którymi żyje większość naszego 
społeczeństwa. W szczególności rozważania te skupiły się na problematyce 
zawartej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i zdrowotnego, 
pedagogiki i zarządzania.  

Współcześnie uznaje się, że bezpieczeństwo jest wartością różnie definiowaną 
i dynamiczną. Poglądy na ten temat systematycznie zmieniają się. Najczęściej 
przyjmuje się, że jest naczelną potrzebą ludzi i oznacza stan pokoju i pewności, 
przynoszący wolność od odczuwania stanu zagrożenia. Bezpieczeństwo jest 
podstawową potrzebą i warunkiem do osiągania innych celów. Ze względu na 
podmiot i przedmiot bezpieczeństwa jest ono różnorodnie kategoryzowane. Uznano, 
że zmiany w środowisku bezpieczeństwa skutkują pojawieniem się nowych 
zagrożeń. 

Wśród wielu problemów rozważanych w czasopiśmie w ramach części 
Bezpieczeństwo narodowe można wyróżnić ciekawe analizy wypowiedzi 
kierowanych do kobiet w materiałach wyborczych do Sejmu. Wskazano wybrane  
materiały wyborcze, głównie ulotki z okresu wskazanych wyborów oraz  określono 
rolę zawartych w nich słów kierowanych do kobiet. Odniesiono się do  postaw  
i podjętych działań polskich kobiet wobec równouprawnienia w kontekście 
uwarunkowań społeczno - politycznych  w okresie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uznano znaczenie uzyskania przez kobiety praw wyborczych  
i rezultaty podejmowanych inicjatyw podczas wyborów   w 1919 r. (Ż. Marszałek-
Trzebińska). 

Interesująco przedstawiono postępowanie regulacyjne przed Międzykościelną 
Komisją Regulacyjną, odnoszące się do postępowania dotyczącego nieruchomości 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Wypowiedziano się również  
w sprawie zwrotu nieruchomości po byłych kongregacjach niemieckich adwentystów 
w Polsce. Opisano stan majątkowy i prawny tego kościoła oraz przedstawiono 
aspekty prawne wpływające na postępowanie regulacyjne. Odniesiono się do pracy 
Komisji regulacyjnej w latach 1998-2020 (K. Zamirski). 

Wśród artykułów zebranych w części Bezpieczeństwo wewnętrzne 
znajdujemy wartościowe przedstawienie i rozważenie istoty bezpieczeństwa, 
zaprezentowanie podstawowych definicji zjawiska i procesu bezpieczeństwa, jego 
cech charakterystycznych oraz omówienie sposobów kategoryzowania 
bezpieczeństwa. Uzupełnieniem wywodu jest refleksja o potrzebie włączenia do 
rozważań o bezpieczeństwie problematyki dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa 
oraz ich klasyfikacji. W szczególności przeanalizowano problematykę 
bezpieczeństwa w aspekcie zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa (A. Kamińska). 

Autor kolejnej publikacji dokonał analizy problemów związanych  
z monitoringiem wizyjnym, dającym możliwość kształtowania bezpieczeństwa 
publicznego w dużych aglomeracjach miejskich. Wybrane aspekty omówił na 
przykładzie miasta Warszawy. Wyjaśnił zagadnienie monitoringu wizyjnego  
w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na zakres 
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wykonywania uprawnień związanych z monitoringiem wizyjnym oraz wyjaśnił 
dostrzeżone problemy  (K. Pachnik). 

W kolejnej pracy zainteresowano się lingwistyką kryminalistyczną w praktyce 
organów ścigania. Dokonano analizy prawno-kryminalistycznej. Uznano, że jej rola 
wynika z zanikania posługiwania się pismem ręcznym i przeniesieniem większości 
komunikacji międzyludzkiej do środków komunikacji elektronicznej i Internetu. 
Zauważono, że podczas badania tekstu drukowanego lub wyświetlanego na ekranie, 
jedyną warstwą śladu językowego dla analizy eksperta jest  warstwa  językowa 
tekstu. Stąd kryminalistyczna analiza lingwistyczna na podstawie analizy treściowej 
komunikatu może ułatwić wytypowanie autora badanej wypowiedzi (profilowanie 
socjolingwistyczne i przypisanie autorstwa). Może również ustalić znaczenie słów 
użytych w komunikacie i intencje jego nadawcy. Podkreślono, że tego typu narzędzia 
są przydatne w analizach slangów grup przestępczych i terrorystycznych, ale też na 
gruncie prawa cywilnego (np. o plagiat dzieł literackich itp.). Dlatego też lingwistyka 
kryminalistyczna jest dyscypliną naukową obszerną i oferującą wiele możliwości 
usprawniających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości (J. Gąsiorowski). 

Dwie prace ujęto w części kwartalnika pt. Bezpieczeństwo zdrowotne. 
Zwrócono w nich uwagę na współczesne problemy społeczne dotyczące korzyści  
i obaw związanych z żywnością modyfikowaną oraz trudnościami najnowszymi 
związanymi z szczepieniami ochronnymi. Zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa 
żywnościowego konsumentów podjęto w związku z szerokim dostępem do 
produktów modyfikowanych genetycznie w Polsce. Przybliżono w nim Czytelnikowi 
czym jest GMO i żywność modyfikowana genetycznie oraz jakie są trendy w tym 
zakresie. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 
ponad ośmiuset konsumentów, dokonujących zakupów spożywczych w sklepach 
województwa śląskiego. Dały informacje o tym, jakie są obawy społeczeństwa 
wobec żywności genetycznie modyfikowanej. Przedstawiono również wyniki analizy 
przeprowadzonej za pomocą narzędzia SWOT wskazujące, że biotechnologia 
będzie się rozwijała i kreowała naszą przyszłość żywieniową, a konsumenci winni 
decydować o tym co kupują i jedzą (P. Mocek).  

Pojawiająca się w ostatnim czasie coraz liczniejsza grupa osób uchylających 
się od obowiązkowych szczepień ochronnych w Polsce skłania do postawienia 
pytania o to, czy to jest jakiś kryzys, czy już stan, który zagraża bezpieczeństwu 
przyszłych pokoleń? W publikacji starano się dokonać analizy postaw wobec 
szczepień obowiązkowych, zalecanych i profilaktycznych: rodziców, personelu 
medycznego i pracowników mających kontakt z niebezpiecznymi czynnikami 
biologicznymi. Uzyskane wyniki badań pozwoliły uznać, że głównym powodem 
zawirowań wokół szczepień ochronnych jest spadek zaufania do personelu 
medycznego oraz przekonanie większości badanych, że szczepienia ochronne są 
głównym elementem skutecznej walki z chorobami zakaźnymi, stąd nie należy  
z nich rezygnować. W artykule zawarto wiele zaleceń, obaw i opinii dotyczących 
szczepień ochronnych – zatem winien. zainteresować wielu Czytelników (P. Mocek). 

W obszarze Pedagogiki zachęcam do rozważenia aktualnych zagadnień 
ujętych w trzech publikacjach. W szczególności warto rozważyć wyniki badań,  
w świetle których uczniowie cudzoziemscy doświadczali licznych trudności 
edukacyjnych podczas edukacji zdalnej w trudnym okresie pandemii Covid-19. 
Wynikały one z bariery językowej oraz braku dostępu do sprzętu komputerowego  
i Internetu. Przyczyniły się również do wystąpienia trudności społecznych. 



9 

 

 

Stwierdzono, że istotne jest podejmowanie w szkołach konkretnych działań 
wspierających uczniów cudzoziemców w procesie edukacji tak, aby readaptacja 
uczniów migrantów w szkole przebiegała pomyślnie (A. Butarewicz-Głowacka,  
M. Walewska).  

W kolejnej publikacji doceniono rolę szkoły w procesie wspierania dobrostanu 
psychicznego dzieci i młodzieży. Poruszono wybrane aspekty tej problematyki 
wskazując konieczność podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. Wśród nich 
wyróżniono położenie nacisku na pogłębienie wiedzy edukacyjnej i środowiskowej 
na temat wskazanych zaburzeń, ich przyczyn i konsekwencji, a także znalezienie 
rozwiązań obserwowanych problemów. Podkreślono główne zadanie szkoły jako 
tworzenie bezpiecznego środowiska dla zrównoważonego i harmonijnego rozwoju 
uczniów. Uznano to jako wielowymiarowy obowiązek, polegający m.in. na 
zapewnieniu odpowiedniej opieki uczniom i wspieraniu rodzin w ich roli edukacyjnej, 
organizowanie współpracy między tymi dwoma systemami, dobre relacje  
i odpowiedni przepływ informacji. Scharakteryzowano zadania z zakresu promocji  
i profilaktyki zdrowia psychicznego, które winny być realizowane przez szkoły, w celu 
ograniczania czynników ryzyka i wzmacniania czynników chroniących dzieci  
i młodzież (J. Podgórska-Rykała, M. Kępa).   

Przedstawiono również raport z badań na temat zadowolenia osób 
niepełnosprawnych z pracy, przeprowadzony  przez Ośrodek Badania Opinii 
Publicznej (TNS OBOP) dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Poruszono w nim  m. in. kwestie satysfakcji zawodowej 
pracowników z niepełnosprawnościami. Rozważono wybrane aspekty z zakresu tej 
problematyki. Uznano, że te zagadnienia w odniesieniu do specyfiki tej grupy 
pracowników są istotne. Przedstawiono niepełnosprawność i jej specyfikę   
w świetle wybranych rozważań teoretycznych. Zwrócono uwagę na  różne stopnie 
niepełnosprawności. Zaprezentowano  rodzaje  czynników, jakie wpływają na 
poczucie satysfakcji pracowników w miejscu pracy. Naszkicowano problematykę 
satysfakcji zawodowej w odniesieniu do demotywacji pracowniczej (D. Rogowska). 

W części Zarządzanie kwartalnika znajdujemy dwa wartościowe artykuły.  
W pierwszym z nich podkreślono istnienie związku niekorzystnych 
psychospołecznych warunków pracy i wynikających stąd negatywnych 
konsekwencji zdrowotnych. Ich istnienie w sferze zdrowia psychicznego  
i społecznego powoduje, że są to główne problemy zdrowia każdego człowieka 
wpływające na funkcjonowanie społeczeństwa. Stres zawodowy wiąże się  
z chorobami, depresją i dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi. Udowodniono, 
że wysokie wymagania psychologiczne i niski poziom kontroli pracownika nad 
wykonywaną pracą oraz nierównowaga wysiłku i wynagrodzenia, stwarzają ryzyko 
zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego. Skutkują zatem koniecznością 
zwiększania nakładów na ochronę zdrowia. Wpływ psychospołecznych czynników 
ryzyka na różne aspekty zdrowia motywują pracodawców do podejmowała wysiłku, 
którego wymaga zmierzenie się z wyzwaniami współczesnego środowiska pracy  
i zapewnienie ochrony zdrowia pracowników na (G. Babula). 

W ostatnim artykule prezentowanego kwartalnika przybliżono również 
zagadnienie bezpieczeństwa i ergonomii stanowiska pracy, które ujęto jako stan 
dający pracownikowi poczucie pewności i gwarancję na jego zachowanie. 
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy, 
wymuszają to na nim normy prawa krajowego. Pracownik winien być przeszkolony, 
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by zgodnie z przepisami wykonywał swoje zadania oraz w sposób bezpieczny, by 
nie narażał swojego zdrowia. Stąd rozważono, jak prawidłowo zorganizować 
stanowisko pracy? Wśród wielu ważnych wskazań uznano, że  kluczowe znaczenie 
ma ergonomia, z której wynika dostosowanie warunków pracy do możliwości 
psychofizycznych pracownika. Podstawą prawną określającą zasady BHP pracy n. 
p. przy komputerze jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
01.12.1998 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe (A. Iwaniec). 

Lektura zebranych publikacji wywołała moje przekonanie, że wiedza, badania  
i działania Autorów w nich zaprezentowane w dużym stopniu dostarczą Czytelnikom 
powodów do refleksji i zainspirują do poszukiwań nowych rozwiązań zmierzających 
ku wyższej jakości procesów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa. Będą 
również sprzyjały usunięciu piętrzących się problemów będących efektem 
dokonujących się zmian społecznych. Życzę Państwu przyjemnej lektury.                                                                                                                        

 
 
      prof. zw. dr hab. Maria Kozielska        
                   Redaktor Naukowy  
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Żaneta MARSZAŁEK-TRZEBIŃSKA 
Uniwersytet Opolski 
 

SŁOWA KIEROWANE DO KOBIET W MATERIAŁACH WYBORCZYCH DO 
SEJMU USTAWODAWCZEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA  

  
„Mówi się o tem, że do sejmu ustawodawczego wybierać będą i kobiety,  

że nawet będą mogły być wybrane na posłów”1 
 
 

Odzyskanie przez państwo polskie po 123 latach zaborów niepodległości po  
I wojnie światowej przyniosło wiele zmian cywilizacyjnych. Jedną z nich było 
przyznanie praw wyborczych kobietom. Niepodległość kraju i sprawy narodowe   
splatały się  ze sprawą wolności kobiet. Widoczna była potrzeba współdziałania, 
współodpowiedzialności i współdecydowania, a więc i obecności kobiet w sferze 
publicznej, jako pełnoprawnych obywatelek, posiadających prawa wyborcze. 
Wolność  kraju łączono  z  równouprawnieniem. Nie wyobrażano sobie, że kobieta 
może być niezależna, jeśli nie jest jednocześnie wolną Polką.2 

Zrównanie praw zadeklarował  Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej  
utworzony w Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku. Program rządu 
przedstawiono w manifeście ogłoszonym 7 listopada 1918 r.3 Zapisano w nim  
w punkcie 4: „Sejm Ustawodawczy zwołany będzie przez nas jeszcze w roku 
bieżącym na podstawie powszechnego, bez różnicy płci, równego, bezpośredniego, 
tajnego i proporcjonalnego głosowania. Czynne i bierne prawo wyborcze będzie 
przysługiwało każdemu obywatelowi i obywatelce mającym 21 lat skończonych”.4 
Ostatecznie, prawa kobiet potwierdzone zostały później, 28 listopada 1918 r.  
dekretem o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego i ogłoszonym 6 grudnia 
1918 r. w „Dzienniku Praw” Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego.5 Stanowił on, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez 
różnicy płci” (art. 1) oraz „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa 
posiadający czynne prawo wyborcze” (art. 7). Kwestia równouprawnienia kobiet 

 
1  W. Weychert-Szymanowska, Sejm Polski Ustawodawczy a kobiety, „Na Posterunku: tygodnik kobiecy 

poświęcony sprawom społecznym, ekonomicznym, pedagogicznym i etycznym” 1918, R. 2, nr 33, 
dod.: Do Kobiet Wiejskich o Chwili Dzisiejszej, s. 2-3. 

2 J. Mysiakowska-Muszyńska, W imię Boga i Ojczyzny!, Działalność społeczno-polityczna Narodowej 
Organizacji Kobiet 1919–1939 - wybrane zagadnienia, „Dzieje  Najnowsze” 2015, R. XLVII, nr  3, s. 28. 

3 Ostatecznie tymczasowy ustrój polityczny państwa polskiego został uregulowany dekretem  

z 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Art. 1 dekretu stanowił, 

iż „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 

21 lat”. 

4 Odezwa Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, 

 http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id (dostęp: 24.10.2019). 
5  Dekret Naczelnika Państwa z 28 listopada 1918 r. w sprawie ordynacji wyborczej, [w:] „Dziennik Praw 

Państwa Polskiego” nr 18, poz. 46. Uzyskanie czynnego i biernego prawa wyborczego przez kobiety 
po I wojnie światowej. Zob. refleksje A. Piłsudskiej zawarte w jej „Wspomnieniach”, Warszawa 1989. 
Rząd Ignacego Daszyńskiego nie zdążył wprowadzić zmian gwarantowanych swoim programem  
(11 listopada    nastąpiła dymisja tegoż rządu).  Organizatorki warszawskiego Zjazdu Kobiet udały się 
do Józefa Piłsudskiego w listopadzie 1918 roku z delegacją Centralnego Komitetu Równouprawnienia 
Politycznego Kobiet Polskich. J. Budzińska-Tylicka i M. Chmieleńska przedstawiły Naczelnikowi 
deklarację z wezwaniem do przyznania   Polkom równouprawnienia politycznego. 28 listopada Piłsudski 
złożył swój podpis pod dekretem przyznającym prawo wyborcze każdemu obywatelowi, bez różnicy płci 

https://polona.pl/item/na-posterunku-tygodnik-kobiecy-poswiecony-sprawom-spolecznym-ekonomicznym,MTgxODI5ODg/5/#info:metadata
https://polona.pl/item/na-posterunku-tygodnik-kobiecy-poswiecony-sprawom-spolecznym-ekonomicznym,MTgxODI5ODg/
https://polona.pl/item/na-posterunku-tygodnik-kobiecy-poswiecony-sprawom-spolecznym-ekonomicznym,MTgxODI5ODg/
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została podniesiona do rangi prawnoustrojowej, a zasada równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn stała się obowiązującą wytyczną działania organów władzy 
ustawodawczej.6 Dzięki temu Rzeczpospolita znalazła się elitarnym gronie państw 
„postępowych”, w pierwszej jedenastce krajów europejskich, w których kobiety 
uzyskały pełne prawa wyborcze. Wcześniej miało to miejsce w Finlandii, Norwegii  
i Danii. W 1918 r. dołączyły do nich: Austria, Estonia, Niemcy, Węgry, Litwa, Łotwa, 
Rosja Radziecka. 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych  materiałów wyborczych i  słów 
w nich zawartych w kontekście oddziaływania  na postawę kobiet w okresie wyborów 
do Sejmu Ustawodawczego. Głównym zadaniem jest wskazanie  odpowiedzi na 
pytania:  jakie niosły przesłanie i jaką  rolę  odgrywały zawarte w nich słowa oraz 
wskazanie niektórych efektów tych inicjatyw.  

Z chwilą powstania II Rzeczypospolitej wszystkie główne nurty polityczne oraz 
tworzone w latach 1918 i 1919 organy kolegialne zgodnie opowiadały się za 
likwidacją praw dyskryminujących kobiety,7 choć żadne środowisko polityczne  
w Polsce nie podchodziło z entuzjazmem do tego postulatu. M. Łysko za  
R. Wapińskim podaje, że zdecydowanym przeciwnikiem udziału kobiet w życiu 
politycznym był Roman Dmowski.8 Z kolei Józef Piłsudski nie kwestionował potrzeby 
wprowadzenia zasady równouprawnienia kobiet, lecz wyrażał obawę, czy panie 
będą umiały rozsądnie wykorzystać przyznane im prawa.9 Polscy politycy 
dostrzegali   zdolności organizacyjne kobiet, a przede wszystkim siłę kobiecej opinii 
publicznej, którą w kontekście zbliżających się wyborów do Sejmu Ustawodawczego  
można było potencjalnie wykorzystać.10 W. Weychert - Szymanowska w tygodniku 
„Na Posterunku” potwierdza ten fakt, pisząc: „szczęściem, wielu ludzi w Polsce, całe 
już stronnictwa  uznają, że do sejmu polskiego kobiety powinny wybierać i być 
wybierane”.11 

Dnia 26 stycznia 1919 r. po raz pierwszy w niepodległej Polsce kobiety  mogły 
oddać swój głos i  znalazły się na listach wyborczych.12 Wszystkie ugrupowania 
zabiegały o głosy kobiet, choć najczęściej oferowały im dalsze miejsca na 
listach wyborczych. Kampania wyborcza do Sejmu Ustawodawczego ruszyła 
oficjalnie po ukazaniu się dekretów naczelnika, choć organizacje kobiece już 

 
6 Za: M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Równe prawa i nierówne 

szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, (red.) A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 78. 
7  M. Łysko, Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej Polskiej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 

2015,  t. XIV, z. 1, s. 382. 
8 Podczas rozmowy z Izabelą Lutostańską, jedną z głównych organizatorek utworzonej w 1919 r. 

Narodowej Organizacji Kobiet, Dmowski powiedział „(…) jak mi się zaczniesz mieszać do polityki, to 
będziesz dziwadłem, wiedźmą i nie wyjdziesz nigdy za mąż!”, cyt. za: R. Wapiński, Kobiety i życie 
publiczne – przemiany pokoleniowe, [w:] Równe prawa i nierówne szanse..., s. 32. 

9 Piłsudski wyrażał przekonanie, iż „mentalność kobiety jest z natury konserwatywna i łatwo na nie 
wpłynąć”. Zob. A. Piłsudska, Wyznania gorszycielki, oprac. A. Tuszyńska, Warszawa 1992, s. 141. 

10 J. Dufrat, Powstanie Ligi Kobiet i działalność w okresie I wojny światowej, http://ligakobietpolskich.pl/wp-
content/uploads/2013/12/Powstanie-Ligi-Kobiet-i-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-w-okresie-I-
wojny-%C5%9Bwiatowej_dr_Dufrat.pdf (dostęp: 25.10.2019). 

11 W. Weychert-Szymanowska, Sejm Polski Ustawodawczy a kobiety, [w:] „Na Posterunku: tygodnik 
kobiecy poświęcony sprawom społecznym, ekonomicznym, pedagogicznym i etycznym”, 1918, R. 2, 
nr 33, dod.: Do Kobiet Wiejskich o Chwili Dzisiejszej, s. 2-3. 

12 Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce przeprowadzono tylko na terenie dawnego 
Królestwa Polskiego i Galicji Zachodniej . Okręgi wyborcze wyznaczono na obszarze Królestwa 
Polskiego i Okręgu Białostockiego, Śląska Cieszyńskiego, Galicji,  Galicji Wschodniej, a także zaboru 
pruskiego. Nie wszystkie te tereny znajdowały się faktycznie pod polską kontrolą w styczniu 1919 r. 

https://polona.pl/item/na-posterunku-tygodnik-kobiecy-poswiecony-sprawom-spolecznym-ekonomicznym,MTgxODI5ODg/5/#info:metadata
https://polona.pl/item/na-posterunku-tygodnik-kobiecy-poswiecony-sprawom-spolecznym-ekonomicznym,MTgxODI5ODg/
https://polona.pl/item/na-posterunku-tygodnik-kobiecy-poswiecony-sprawom-spolecznym-ekonomicznym,MTgxODI5ODg/
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wcześniej rozpoczęły  agitację i akcje propagandowe. Przejawiały dużą aktywność, 
zaangażowanie, wykazały się wyczuciem chwili  i świadomością.  

Broszury, druki ulotne, prasa podkreślają wielki wkład kobiet w odrodzenie 
Rzeczypospolitej. Wskazują  na  walkę o niepodległość, która była nie mniej  ważna 
niż mężczyzn, choć prowadzona na nieco innych polach.13 Podczas wyborów do 
Sejmu Ustawodawczego materiały wyborcze zawierały programy, odezwy, 
agitowały i zachęcały rzesze kobiet do czynnego uczestnictwa w wyborach. Odnosiły 
się do ich doświadczeń i potrzeb. Słowu, które jest fundamentalną  formą  przekazu  
wiedzy i kształtowania postaw, wyznaczono tu miejsce szczególne. Poprzez słowo, 
a w konsekwencji także poprzez wskazywanie postaw kształtowano  osobowość 
„nowej Polki”. Pełniło ono znaczącą rolę  w  procesie  wychowania społeczeństwa, 
a teksty zamieszczane na ulotkach wyborczych wpisywały się w całość 
zamierzonych oddziaływań środowiska  społecznego  na  jednostkę.14 Celem było 
dokonywanie zmian w osobowości człowieka - obywatela. Słowo stało się 
narzędziem perswazji przekonującej, ale i nakłaniającej i propagandowej. Była to 
kontynuacja wcześniej podejmowanych działań na rzecz  emancypacji  kobiet.  

W tygodniku kobiecym „Na Posterunku” I. Moszczeńska pisała: „w naszym kraju   
kobiety tworzą opinię (…), one w sercu narodu gospodarują, wyznaczając 
uprzywilejowane miejsce swym bohaterom, wielbicielom, ulubieńcom”.15  
W podobnym duchu utrzymane były teksty zawarte w ulotkach. W materiałach 
propagandowych podkreślano zaangażowanie kobiet  jako  kontynuację wysiłku 
wielu pokoleń Polek w ruchu narodowym, społecznym, jaki i spełnienie 
obywatelskiego obowiązku.16 Ulotki podkreślały przy tym szeroki zasięg pracy 
kobiet, ich przewagę liczebną, „nieprzebrane skarby siły i twórczości” i wpływ  na 
opinię publiczną w kraju.17 Była to kontynuacja wcześniejszych ich dokonań. 

Warto zaznaczyć, że środowisko kobiece posiadało już doświadczenia  
w zakresie głoszenia haseł o charakterze perswazyjnym. Już we wrześniu 1917 r. 
organizacje kobiece z trzech zaborów zorganizowały Zjazd Kobiet Polskich. 
Przebiegał on pod hasłem „uobywatelnienia” kobiety w Niepodległym Zjednoczonym 

 
13 Zasługi miała tutaj powołana w 1913 r. przez grupę działaczek kobiecych Liga Kobiet Pogotowia 

Wojennego, która angażując rzesze Polek do działalności społecznej i niepodległościowej wpływała 
tym samym na kształtowanie się ich postaw obywatelskich i równościowych. Kobiety angażowały się  
w działalność konspiracyjną. W połowie 1916 r. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w połączeniu  
z utworzoną w zaborze austriackim w 1915 r. Ligą Kobiet Galicji i Śląska, w której działały m.in. Zofia 
Moraczewska, Dorota Kłuszyńska, Bronisława Bobrowska i Helena Witkowska, liczyła łącznie ponad 
16 tysięcy członkiń, stając się pierwszą masową organizacją kobiecą i największym kobiecym 
stowarzyszeniem na ziemiach polskich. Zob. J. Dufrat, Powstanie Ligi Kobiet i działalność w okresie I 
wojny światowej, http://ligakobietpolskich.pl/wp-content/uploads/2013/12/Powstanie-Ligi-Kobiet-i-
dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-w-okresie-I-wojny-%C5%9Bwiatowej_dr_Dufrat.pdf  
(dostęp: 25.10.2019). 

14 Pedagogika, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003. 
15 I. Moszczeńska, Liga Kobiet jako Pogotowie Wojenne, „Na Posterunku”. Jednodniówka z dn. 11 VI 

1916 r., s. 4. 
16 Polski ruch feministyczny zaczął się tworzyć w połowie dziewiętnastego wieku, rozwijał się, choć   

w różnych warunkach, w okresie zaborów. Wraz z wybuchem I wojny światowej, a później odzyskaniem 
niepodległości  następuje wzrost świadomości i oczekiwań emancypacyjnych. Wizja powstania państwa 
polskiego zmobilizowała organizacje kobiece do podjęcia zawieszonej na czas wojny sprawy 
równouprawnienia. Był to impuls do podjęcia szerokiej akcji mobilizowania opinii publicznej do walki 
o  „sprawę kobiet”. 

17 K. J., Zasługi kobiet polskich, „Kobieta Polka”. Jednodniówka z IX 1915 r., s. 7-8. 
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Państwie Polskim!”.18 Powołano do istnienia Centralny Komitet Polityczny 
Równouprawnienia Kobiet Polskich. Działaniom towarzyszyła kampania polityczna 
wsparta ulotkami, odczytami i wiecami. Komitet Wykonawczy Zjazdu Kobiet Polskich 
w ulotce z 22 listopada 1917 r. wzywał do spotkania 02 grudnia 1917 r. w Warszawie 
w Teatrze Popularno - Ludowym.   Słowa kierowane do kobiet miały na celu ich 
aktywizację polityczną: „Kobiety przyszłość Wasza w ręku Waszym!. Zdobywajmy 
prawa! Wejdźmy do rady  miejskiej, gminnej, do sejmu!”.19 Ulotka ta kierowana była 
do kobiet wszystkich  klas. Miała na celu pobudzenie samoświadomości  w walce  
o poprawę roli i sytuacji społecznej kobiety. Działania te zapoczątkowały 
systematyczną, prowadzoną z rozmachem akcję mobilizowania opinii publicznej, 
gdzie słowo było    na usługach najstarszej formy agitacji  -  przemówienia.    

Podobną funkcję pełniła Odezwa Komitetu Centralnego Równouprawnienia 
Politycznego Kobiet Polskich z 10 listopada 1918r. Słowa w niej zawarte 
bezpośrednio skierowane były  do kobiet.  To one stały się  podmiotem  w przekazie, 
co podkreślał widoczny nagłówek: Obywatelki! Hasła zachęcały do tworzenia oraz 
ciągłego ulepszania nowych praw, a przede wszystkim do czynnego udziału  
w wyborach do Sejmu  Ustawodawczego. „Obywatelki! Przed nami wielkie zadanie 
pracy państwowotwórczej. Skupiajmy swoje siły, łączmy się w zwarte zastępy, 
zgłębiajmy swoje obowiązki obywatelskie! Niech tryumf sprawiedliwości dziejowej 
zostanie nas godnemi miana wolnych obywatelek!”.20 Zastosowanie liczby mnogiej 
wydaje się być celowe. Potęguje ono poczucie liczebności i siły.  

W ulotce „Do Kobiet Polskich” z 10 listopada 1918 r. Komitetu Centralnego 
Równouprawnienia Politycznego Kobiet Polskich znaleźć można podobne  hasła 
nawołujące do czynnego udziału w wyborach do Sejmu Ustawodawczego: „Polki! 
Głosujcie na Listę No 1. Pamiętajcie, że jest nas więcej, niż mężczyzn i że 
głosy nasze zadecydują  o przedstawicielstwie narodu polskiego.”21 W imię 
interesu Ojczyzny, demokracji i interesu wszystkich kobiet w ulotce wyborczej 
zamieszczone zostały założenia programowe listy. Komitet, wskazywał, iż 
najlepiej odpowiada na potrzeby wyborczyń. Pragnie sprawiedliwych, 
demokratycznych rządów i silnego zjednoczonego państwa polskiego oraz 
zniesienia niesprawiedliwości i krzywd wynikających z nierównego traktowania.  
Przedstawicielki wybierane z tej listy zabiegać będą w Sejmie, „aby prawa żony 
zrównane zostały z prawami męża i prawa obywatelki z prawami obywatela”.22 
Komitet popierał kandydatki znane z demokratycznych przekonań, 
zaangażowane w walkę o prawa kobiet a jednocześnie osoby wykształcone, 
które swą postawą mogą dawać przykład  wyborczyniom . Określono też, że 
obszarem walki będzie  zabieganie o równą płacę dla kobiet, specjalne prawa 
dla matek, ubezpieczenia macierzyństwa i ochrony dziecka.  

 
18 J. Budzińska-Tylicka, Otwarcie Zjazdu Kobiet Polskich dnia 8 września 1917 roku w sali Tow. 

Higienicznego o godz 10-ej rano, [w:] Pamiętnik Zjazdu Kobiet Polskich w Warszawie w roku 1917. 
Warszawa, 1918, s. 5. 

19 Wezwanie Komitetu Wykonawczego Zjazdu Kobiet Polskich, Archiwum Akt Nowych (AAN), Akta 
Jędrzeja i Zofii Moraczewskich, sygn. 41. 

20 Odezwa Komitetu Centralnego Równouprawnienia Politycznego Kobiet Polskich, 10 listopada 1918 r.; 
AAN, Zbiór druków ulotnych, sygn. 157. 

21 Ulotka Komitetu Centralnego Równouprawnienia Politycznego Kobiet Polskich nawołująca do 
czynnego udziału w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, 10.XI. 1918 r.; AAN, Zbiór Druków Ulotnych, 
sygn. 157, s. 1. 

22 Ibidem. 

https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/253667/PDF/DIGDRUK001297.pdf#page=13
https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/253667/PDF/DIGDRUK001297.pdf#page=13
https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/265702


17 

 

 

W październiku 1918 roku Liga Kobiet Polskich publikowała swoje stanowisko 
w sprawie sytuacji kobiet w odradzającym się państwie, podkreślając m.in.: „Kto  
w szumnych frazesach głosi demokratyczne hasła i programy, a milczeniem pomija 
równe prawa kobiet – ten kłamcą jest i szalbierzem politycznym i społecznym”.23 
Obywatelki winny godnie witać Polskę, potrzebny jest silny i stanowczy głos Kobiet 
Polskich, które zabiegają o swoje prawa. Liga Kobiet kieruje apel: „Żądamy dla 
Kobiety Polskiej pełni praw obywatelskich, by mogła bez ograniczeń całą swą pracą 
służyć odradzającej się ojczyźnie”.24 Hasła dotyczące wspólnego dążenia kobiet do 
zmian  potwierdza fakt, że na posiedzeniu Naczelnego Zarządu Ligi w Warszawie  
w grudniu 1918 r. postanowiono połączyć Ligi Królestwa i Galicji w Ligę Kobiet 
Polskich. 

Socjaliści dość powszechnie wyrażali  nadzieję, że kobiety świadome  
uzyskanych praw, ulokują swoje sympatie polityczne po stronie lewicy.  Ulotka PPS 
z 1918 r. nawołująca kobiety do walki o prawa polityczne głosiła: „Żądamy zwołania 
Sejmu Ustawodawczego, wybranego przez powszechne, równe, tajne, 
bezpośrednie, proporcjonalne zarówno dla mężczyzn i kobiet prawo głosowania! 
Polska musi się stać Rzeczpospolita Demokratyczną tak chce lud pracujący!!!”.25  
W ich kampanii dominowały hasła sprawiedliwych reform społecznych, dostępu do 
pracy i zapłaty, ale i poszanowania macierzyństwa i poprawy sytuacji zdrowotnej  
i edukacyjnej dzieci. Nawiązywano też do dorobku kobiet w walce o równe prawa. 
Przykładem jest agitacja  na terenie Łodzi – miasta przemysłowego, w którym 
znaczący odsetek wśród mieszkańców stanowili robotnicy.  Odezwa wyborcza 
Centralnego Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Socjalistycznej Okręgu Łódzkiego 
zachęca kobiety, by stanęły w jednym szeregu w dziele tworzenia nowego 
państwa.26 Druki ulotne powstałe przed i w trakcie kampanii wyborczej na terenie 
Łodzi obrazują zakres podejmowanych działań: odezwy, wiece, instrukcje, 
organizacja punktów informacyjnych np. w herbaciarniach. Komisarz Ludowy  
w przedwyborczej „Odezwie do ludności m. Łodzi” zwraca się do niej: Obywatele  
i Obywatelki! 

Ulotka wyborcza Narodowego Związku Robotniczego zachęca do oddania 
głosu na listę Nr 9., natomiast Narodowy Robotniczy Komitet Wyborczy Kobiet 
zwracał się do wyborczyń: „Kobiety Polski! Robotnice! (…)  zadecyduje, czy kobieta 
w Polsce będzie miała równe prawa z mężczyzną, czy też nadal będzie 
pokrzywdzoną i ograniczoną. Baczność więc kobiety Polki! Rozstrzyga się los 
narodu. Chodzi o pomyślność Ojczyzny, o dobro ludu roboczego, o prawa kobiety.”27 
W odezwie tej wyliczone zostały dokonania kobiet polskich w okresie zaborów, 
walka o wartości narodowe i  aktywność wojskowa. W Łodzi  w 1919 r. zwycięstwo 

 
23 Odezwa Ligi Kobiet, „Polska powstaje”, październik 1918, AAN, Liga Kobiet Polskich, sygn. 53. 
24  Ibidem. 
25 Ulotka PPS z 1918 r. nawołująca kobiety do walki o prawa polityczne, źródło: POLONA. 
26 Odezwa wyborcza Centralnego Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Socjalistycznej Okręgu Łódzkiego, 

styczeń 1919 r. 
 http://www.lodz.ap.gov.pl/art,249,lodzka-kampania-wyborcza-do-sejmu-ustawodawczego-w-1919-

roku-w-swietle-drukow-ulotnych (dostęp: 26.10.2019). 
27 Odezwa wyborcza Narodowego Robotniczego Komitetu Wyborczego Kobiet w Łodzi, 26 styczeń  

1919 r. 
 http://www.lodz.ap.gov.pl/art,249,lodzka-kampania-wyborcza-do-sejmu-ustawodawczego-w-1919-

roku-w-swietle-drukow-ulotnych (dostęp: 26.10.2019). 
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odniosły właśnie partie robotnicze: Narodowy Związek Robotniczy i Polska Partia 
Socjalistyczna. 

W agitację przedwyborczą do Sejmu Ustawodawczego  włączyły się aktywistki 
Narodowej Demokracji,  podjęły  decyzję o wydawaniu „Gazetki dla Kobiet”. 
Redagowanie pisma powierzono Zofii Kirkor – Kiedroniowej.28 Działaczki narodowe 
podeszły bardzo racjonalnie do swych zadań i celów strategicznych. Członkinie 
Narodowej Organizacji Kobiet (NOK) koncentrowały się na agitacji wyborczej, 
zachęcały kobiety do czynnego udziału w akcie głosowania. Oddanie głosów  
w nadchodzących wyborach uznano za najistotniejszy obowiązek kobiet.29 W ulotce  
„Do Kobiety Polki!” apelowano: „Świętym obowiązkiem każdej z Was jest głosować 
do Sejmu! Wy, które przez sto pięćdziesiąt lat niewoli umiałyście zachować miłość 
Ojczyzny, stańcie ławą, gdy głos każdej rozstrzygać będzie o losach Polski”.30  

Propaganda przedwyborcza miała za zadanie nie tylko podkreślanie znaczenia 
udziału kobiet w pierwszych wyborach w niepodległej Polsce, ale także 
uświadomienie im wagi oddanych głosów. Starano się ukazać, że udział w elekcji  
i tym samym wybór odpowiednich kandydatów na posłów będzie miał niebagatelne 
znaczenie dla dalszych losów Polski i sytuacji ich samych: „Wasze głosy powołają 
posłów do Sejmu, a od praw ustanowionych przez Sejm zależeć będzie dobrobyt 
Wasz i Waszych dzieci”.31 Potwierdza to działanie w terenie.  Narodowa Organizacja 
Wyborcza Kobiet Polskich np. w Opoczyńskim Okręgu Wyborczym wskazywała: 
„Pamiętajmy: żony, matki, dziewczęta, że w tej ważnej dla Ojczyzny ukochanej chwili 
dzień wyborów to dzień, w którym będziemy miały sposobność pierwszy raz pokazać 
Polsce naszej, umiłowanej i całemu światu, że nie tylko umiemy pracować jak dotąd, 
w domu – ale że potrafimy jako obywatelki Kraju służyć mu uczciwym wyborem 
posłów, którzy sercem gorącem, szerokim umysłem – dla dobra Ojczyzny  
i współbraci z pożytkiem pracować potrafią”.32 

Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych   (m.in.  Narodowa 
Akcja Wyborcza Kobiet Polskich) również kierował komunikaty do przyszłych 
wyborczyń: „Kobiety polskie! Idźcie tłumnie do urn wyborczych! Głosujcie zgodnie! 
W płomienie muszą rozpalić się serca. Listy wyborcze z imionami ludzi uczciwych, 
czystych, bezwzględnie narodowych powinny i muszą przejść dla dobra kraju. Będą 
takie. A przejdą, jeśli do urn pójdą tłumnie polskie kobiety. Mają misję do spełnienia. 
Przyznano im równe prawa. Niech natychmiast podejmą obowiązki. Niech się ich 
dusze wypełnią Bożym natchnieniem. Zmartwychwstała Ojczyzna wzywa polskie 
kobiety”.33 

 
28 Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, cz. 3: Lata 1920–1932, Kraków 1989, s. 78. 
29 Zob. M. Biskupska, I. Puzynianka, Życie i praca, Poznań 1930, s. 44. 
30 Biblioteka Narodowa, Dokumenty Życia Społecznego, „Kobiety Polki!” [1919], k. 1. Za: J. Mysiakowska-

Muszyńska, W imię Boga i Ojczyzny!”. Działalność społeczno-polityczna Narodowej Organizacji Kobiet 
1919-1939 – wybrane zagadnienia, „Dzieje  Najnowsze” 2015, R. XLVII, nr  3, s. 30. 

31 Z. Kirkor-Kiedroniowa, Wspomnienia, cz. 3, op. cit., s. 78. 
32 Biblioteka Narodowa, Dokumenty Życia Społecznego, „Do kobiet Polskich” [1919], k. 1. Za:  

J. Mysiakowska–Muszyńska, W imię Boga i Ojczyzny!”. Działalność społeczno–polityczna Narodowej 
Organizacji Kobiet 1919-1939 – wybrane zagadnienia, „Dzieje Najnowsze” 2015, R. XLVII, nr 3,  
s. 30. 

33 J. Frydryszak-Kuciel, Szanowne panie posełki! Kim były pierwsze kobiety w polskim parlamencie?, 
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21378190,szanowne-panie-poselki-kim-byly-pierwsze-kobiety-
w-polskim.html (dostęp: 25.10.2019). 
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Hasła równouprawnienia kobiet, opieki nad matką i dzieckiem znalazły się na 
ulotce wyborczej Republikańskiego Zjednoczonego Komitetu Wyborczego 
Niezawisłość Narodu – Wyzwolenie Pracy. Odwoływano się tu do postaw 
obywatelskich i wartości patriotycznych: „Nie zaniedbujcie swoich obowiązków  
i praw obywatelskich. Stawajcie do urny wyborczej. Niech każdy patriota, który 
wierzy w przyszłość ustroju republikańskiego, a któremu drogie są idee wolności  
i niezawisłości narodu, głosuje na Listę Nr 1”.34 

W podobnym duchu utrzymane są Postulaty Komitetu Pracy Obywatelskiej 
Kobiet we Lwowie do Koła Polskiego.  Na czoło wysuwane są tu wartości bliskie 
kobietom: rodzina, macierzyństwo, zdrowie dzieci, poprawa oświaty. Ulotkę  
z postulatami zamyka wezwanie: „Dlatego domagamy się pełnego uprawnienia 
kobiet, tj. przyznania im czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich 
instytucji prawodawczych i administracyjnych. Niechże w wolnej Polsce i wolna 
kobieta z więzów, w jakich dotąd żyła, wyzwolona zostanie”.35 

W agitację włączył się również Związek Polek na Śląsku. „Kobiety polskie! 
zjawcie się przy urnie wyborczej bez wyjątku”.36 Hasła propagowane w ulotce 
wyborczej z 25 stycznia nie odbiegały od  wiodących założeń innych ugrupowań 
kobiecych. Na czoło wysuwano  lepszą zapłatę za pracę, opiekę dla dzieci, walkę  
z głodem matek i dzieci, które powinno chronić państwo. Apel skierowany do 
przyszłych wyborczyń nakłaniał do udziału  czynnego w wyborach, zawierał 
odniesienia biblijne, a „jeśli z  przysługującego Wam prawa głosu użytku nie zrobicie, 
okażecie, żeście tego prawa niegodne, utracicie, coście otrzymały”.37 Na liście 
polskiej nie było kandydatek-kobiet, ale hasła wyborcze mocno podkreślały rangę 
wyborów i  czynnego w nich udziału   kobiet „Idźcie głosować, wszystkie krewne 
swoje i znajome namówcie. Chodzi o Was i o dzieci Wasze!”.38 
W  materiale „Do kobiet wiejskich o chwili dzisiejszej"39 zawierającej informacje 
dotyczące wyborów do Sejmu, procedur i praw wyborczych przysługujących 
kobietom słowa do kobiet kieruje autorka artykułu Wł. Weychert – Szymanowska.  
Informuje ona, że rząd postanowił, iż „do sejmu ustawodawczego kobiety również 
mają prawo głosować, mają tam prawo  wejść jako posełkinie, trzeba tylko, żeby je 
wybrano”.40 Autorka zachęca: „skorośmy prawa dostały, to powinnyśmy pokazać, że 
z nich korzystać umiemy”.41 Uświadamia czytelników w zakresie ordynacji 
wyborczej, przebiegu samego głosowania. „Jeśli zobaczycie na jakiej liście  
nazwiska kobiece na ostatnim miejscu, to znaczy, że aby mieć wasze głosy chcą 
pokazać, ze niby są za kobietami. Naprawdę jednak kobietę na takim miejscu 
zapisali, żeby nie przeszła. Toście wiedzieć powinny, żeby was nie oszukiwano”.42 

 
34 Ulotka Republikańskiego Zjednoczonego Komitetu Wyborczego, z którego listy kandydowała do Sejmu 

Ustawodawczego Zofia Daszyńska-Golińska,1919 r.; AAN, Zbiór Druków Ulotnych, sygn. 334, s. 7. 
35 Postulaty Komitetu Pracy Obywatelskiej Kobiet we Lwowie do Koła polskiego; AAN, Liga Kobiet 

Polskich, sygn. 54. 
36 Ulotka wzywająca kobiety do udziału w wyborach i do głosowania na listę nr 1, 25 stycznia 1919, 

http://cieszyn1918.pl/wystawa/page/13/ (dostęp: 20.10.2019 ). 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ulotka "Do kobiet wiejskich o chwili dzisiejszej" zawierająca informacje dotyczące wyborów do Sejmu, 

procedur i praw wyborczych przysługującym kobietom, 1919 r.; AAN, Akta Jędrzeja i Zofii 
Moraczewskich, sygn. 41 s. 13-14. 

40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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W dalszej części artykułu autorka sugeruje strategię wyborczą, podpowiada 
kobietom: „Mogły by kobiety wyborczynie  przeprowadzić posełkinie, gdyby tylko 
mądrze się do tego wzięły”.43 Sugeruje wskazywanie odpowiednich kandydatur 
zarówno z miast jak i ze wsi „czasem we wsi zdarza się mądra kobieta, czy 
dziewczyna, choćby i młoda, ale uczona, co książki i gazety czyta i rozumie  
wszystko lepiej od wielu mężczyzn. Czemużby jej nie wybrać do sejmu? (…)”.44 
Dobrą kandydatką może też być nauczycielka, do której wszyscy idą po radę.  Innym 
wyjściem jest porozumienie z mężczyznami i ułożenie wspólnych list wyborczych. 
Należy jednak zadbać o dobre miejsce na liście wyborczej dla kobiety i porozumienie 
pomiędzy samymi kobietami. Autorka informuje o utworzeniu  „Komitetu wyborczego 
kobiet polskich” w Krakowie oraz o spotkaniu w Warszawie 15 grudnia kobiet z całej 
Polski w sprawie wyborów. 

Wybory do Sejmu Ustawodawczego pokazały układ sił politycznych, ale  
i pobudziły aktywność kobiet. Druki ulotne, odezwy, ulotki, wiece, wystąpienia 
znanych osobistości  sprzyjały prowadzeniu agitacji. Słowo stało się ważnym 
narzędziem komunikacji, ale i nośnikiem przekonań w kształtowaniu postaw. Często 
chodziło nie tyle o reklamowanie kandydatek, co o rozpropagowanie idei samych 
wyborów. Kobiety stały się  ważnym wyborcą, bowiem w wielu regionach wciąż 
kształtującej się Polski stanowiły wyraźną większość uprawnionych do głosowania,45 
elektorat kobiecy liczebnie przewyższał elektorat męski.46 

W tej kampanii bardziej niż w późniejszych odwoływano się bezpośrednio do 
elektoratu kobiecego. Ugrupowania polityczne w swych odezwach  stosowały różne 
zabiegi edytorskie, znaki graficzne. Oprócz wykrzyknień, pogrubień, wyliczeń 
również wskazywano na konkretne postulaty bliskie przestrzeni życiowej  
i działalności kobiecej. Stosowano retorykę opartą na krytyce, słownictwo agitacyjne, 
nacechowane emocjonalnie. Propagowano określone poglądy i idee w celu 
pozyskania zwolenników dla  osiągnięcia sukcesu politycznego. Treści perswazyjne, 
obok słowa pisanego, wzbogacane były karykaturami, ilustracjami, odpowiednio 
dostosowanymi do poziomu odbiorcy. 

Słowo kierowano nie tylko do elit, ale do ogółu kobiet. Skuteczność 
podejmowanych zabiegów perswazyjnych  zależała więc od nadawcy, przekazu, 
audytorium oraz relacji między nimi zachodzących. Istotne jest też podkreślenie 
faktu, iż odnoszono się raczej do współpracy kobiet i mężczyzn, a nie 
międzypłciowej rywalizacji. Ulotki pełniły funkcję edukacyjną i propagandową. Mimo 
usilnych zabiegów, nazwiska kobiet - kandydatek znajdowały się często na dalszych 
pozycjach list wyborczych. Na obszarach objętych głosowaniem frekwencja była 
bardzo wysoka. Kobiety masowo przystąpiły do głosowania.  Można więc wysnuć 
wniosek, iż  agitacja wyborcza została przeprowadzona skutecznie, gdyż przyniosła 
wymierne efekty w zakresie podniesienia świadomości obywatelskiej kobiet, 
uczestnictwa czynnego w wyborach i  wyboru pierwszych posłanek. Swą postawą 

 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Był to z jednej strony wynik wojny, z drugiej ordynacji wyborczej, która pozbawiała głosu wojskowych, 

a liczba zmobilizowanych mężczyzn wciąż pozostawała znacząca. 
46 Jako przykład mogą posłużyć dane z trzech największych polskich miast, w których w 1919 r. odbyły 

się wybory do Sejmu Ustawodawczego. W Warszawie kobiety stanowiły 58% uprawnionych do 
głosowania, w Łodzi 56%, natomiast w Krakowie 57%. Za: M. Śliwa, Udział kobiet w wyborach i ich 
działalność parlamentarna, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, 
(red.) A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 50. 
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wpływały na najbliższe otoczenie i mobilizowały do spełnienia  wyborczego 
obowiązku. Zauważył ten fakt  Ignacy Daszyński, mówiąc: „To instynktownie odczuł 
naród cały i dlatego w takich masach poszedł do urny wyborczej; nie zawiodła także 
kobieta, której po raz pierwszy dano możliwość zrobienia użytku z prawa 
głosowania. Partia nasza zadowolona jest z tłumnego udziału kobiet w głosowaniu 
– choć w wielu wypadkach kobieta głosowała przeciw nam – gdyż tu nie chodzi  
o chwilową naszą korzyść, lecz o to, by naród żył, wykonując swe prawo, by sejm 
opierał się na milionach”.47 

W wyniku styczniowych wyborów  wyłoniono pierwsze kobiety – posłanki. Było 
ich osiem: Gabriela Balicka z Narodowego Komitetu Wyborczego Stronnictw 
Demokratycznych, Jadwiga Dziubińska z listy PSL „Wyzwolenie”, Irena Kosmowska 
z ramienia PSL „Wyzwolenie”, Maria Moczydłowska48 z ramienia Polskiego 
Zjednoczenia Ludowego, Zofia Moraczewska z listy Polskiej Partii Socjalno-
Demokratycznej, Zofia Sokolnicka  z ramienia Narodowej Demokracji. Do tego  
grona w  maju 1920 r. w wyborach uzupełniających na Pomorzu dołączyła  
Franciszka Wilczkowiakowa – mandat z ramienia Narodowego Stronnictwa 
Robotników oraz Anna Anastazja Piasecka – z ramienia Narodowej Partii 
Robotniczej.49   

Parlamentarzystki były najczęściej aktywne w obszarach szczególnie 
związanych z „kwestią kobiecą” i pracowały w komisjach oraz gremiach zajmującymi 
się zagadnieniami oświatowymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, ochronnymi, 
socjalnymi i zdrowotnymi. Wykazały się dużą aktywnością i zdolnościami 
organizacyjnymi. Przed długi jeszcze okres nie  zajmowały ważnych stanowisk  
w państwie. 

Odzyskanie  przez Polskę niepodległości otwierało  możliwości budowy nowego 
państwa,  dawało szansę kobietom na wolność, której wcześniej nie miały. Wyniki 
wyborów pokazały błędy popełnione w kampanii, głównie brak ponadpartyjnej 
jedności kobiet. Nie zawsze radziły sobie z jej właściwym zarządzaniem.50  
Redaktorki „Na Posterunku”  pisały na łamach tygodnika: „Dziś, po dokonanych 
wyborach, wiele z nas odczuwa, żeśmy w ważnej tej chwili zawiniły biernością, 
żeśmy za mało czynną i indywidualną odegrały rolę, nie ukazała się ani jedna lista 
przez nas wystawiona, złożona zarówno z męskich, jak i kobiecych kandydatów,  
w której decydującym czynnikiem byłaby nie przynależność partyjna, nie osobiste 
ambicyje i interesy, ale rzeczywista, moralna i fachowa wartość kandydatów”.51 

Hasła głoszące równe prawa nie gwarantowały później równych szans w ich 
egzekwowaniu. Pomimo postulowanej równości i uzyskania praw wyborczych, 

 
47 P. Abryszeński, Szkoła demokracji. Wybory 1919 r., https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/szkola-

demokracji-wybory-1919 r. (dostęp: 18.10.2019). 
48 Siódma na liście wyborczej nr 4 w Częstochowie. Najmłodsza z posłanek. Jako pierwsza kobieta 

przemawiała w Sejmie. W grudniu 1919 r. referowała ustawę o ograniczeniu produkcji i spożycia 
alkoholu (znaną jako „lex Moczydłowska”). 

49 I. Bielec, A. Grzęda, G. Kiryk, Kobiety mają głos! Stulecie przyznania praw wyborczych kobietom  
w Polsce, https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/623428/edition/590574/content?ref=desc (dostęp: 
26.10.2019). 

50 Centralny Komitet Równouprawnienia Politycznego Kobiet wystawił własną listę.  Na czele  stanęła 
znana działaczka feministyczna Iza Moszczeńska. Poniósł porażkę, oddano na tę listę zaledwie  
51 głosów. 

51 Za:  Joanna Frydryszak-Kuciel, Szanowne panie posełki! Kim były pierwsze kobiety w polskim parlamencie?, 
http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21378190,szanowne-panie-poselki-kim-byly-pierwsze-kobiety-
w-polskim.html (dostęp: 25.10.2019). 
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kobiety nie mogły owej równości odnaleźć w życiu codziennym. D. Wawrzykowska 
– Wierciochowa zauważa, że „kobieta uzyskała względnie szybko 
równouprawnienie, ale tylko w najcięższej i najgorzej wynagradzanej pracy. O każde 
stanowisko w wolnych zawodach musiały kobiety staczać ustawiczne walki w ciągu 
całego dwudziestolecia”.52 

Słowa kierowane do kobiet w kampanii wyborczej często pozbawione były 
możliwości realizacji w takim zakresie, w jakim tego oczekiwano. Przyniosły zmiany 
w sposobie postrzegania rzeczywistości, filtrowane  przez ludzką –indywidualną lub 
zbiorową –świadomość wsparły procesy  oświatowe zachodzące w społeczeństwie 
polskim. Wpłynęły na kształtowanie wizji świata w umyśle odbiorcy. Agitacja 
wyborcza objęła cały obszar ówczesnej Polski. Druki, odezwy, ulotki wyborcze 
opierały się głównie na słowie, które rzec można, obok funkcji nośnika informacji 
zyskało  moc przekonywania,  nakłaniania do określonych poglądów, jak również  
utwierdzania w tych poglądach określonej grupy odbiorców.  

„Społeczeństwo wraz z państwem musi przyjąć żywy udział w wychowaniu 
nowego człowieka, człowieka wolnego, silnego duchem, wnoszącego do życia 
pierwiastek twórczy, wysnuty z piękna i prawdy” - mówiła w Sejmie w lipcu 1919 r. 
posłanka PSL „Wyzwolenie” Jadwiga Dziubińska,53 ale zmiany w mentalności nie 
następowały  tak szybko i na efekty słów zasianych w umysłach ludzkich trzeba było 
jeszcze poczekać. Ta „Rewolucja, której nie dało się już cofnąć"  była dopiero 
początkiem przemian zmierzających do pełnego równouprawnienia kobiet i zmiany 
ich myślenia. Gruntowna zmiana świadomości społecznej wymagała czasu znacznie 
dłuższego niż dwudziestolecie międzywojenne.   
 

Streszczenie 
Celem artykułu jest wskazanie wybranych  materiałów wyborczych, głównie 

ulotek z okresu wyborów do Sejmu Ustawodawczego oraz  określenie roli zawartych 
w nich słów kierowanych pod adresem kobiet. W artykule odniesiono się do  postaw 
i podjętych działań polskich kobiet wobec równouprawnienia w kontekście 
uwarunkowań społeczno- politycznych w okresie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wskazano na znaczenie uzyskania przez kobiety praw wyborczych 
oraz rezultaty podejmowanych inicjatyw podczas wyborów  w 1919 roku. 

Słowa kluczowe:  prawa wyborcze kobiet, równouprawnienie kobiet, kobiety  
w Sejmie Ustawodawczym, kobieta II RP, retoryka wyborcza. 

     
Summary 
The purpose of this article is to present selected electoral materials, mainly 

leaflets from the period of elections to the Legislative Sejm, and to determine what 
role do words addressed towards women play in them. The article refers to attitudes 
and actions undertaken by Polish women towards equality, in the context of socio-
political conditions occurring during the period of Poland regaining independence. 

 
52 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej pracy i jej 

osiągnięć, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1963, s. 385. 
53 Za: J. Frydryszak-Kuciel, Szanowne panie posełki! Kim były pierwsze kobiety w polskim parlamencie?, 

http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21378190,szanowne-panie-poselki-kim-byly-pierwsze-kobiety-
w-polskim.html (dostęp: 25.10.2019). 
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The article presents the significance of women’s voting rights and the results of 
initiatives undertaken during the 1919 elections. 

Key words: women’s voting rights, women’s equality, women in the Legislative 
Sejm, women in Second Polish Republic, electoral rhetoric. 
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RESTYTUCJA MIENIA KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO  
W RP W POSTĘPOWANIU REGULACYJNYM PRZED MIĘDZYKOSCIELNĄ 

KOMISJĄ REGULCYJNĄ – ASPEKTY PRAWNE 
 
 

Wprowadzenie 
Restytucja mienia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP (dalej: KADS) 

przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną (dalej MKR) obejmuje  
12 nieruchomości procedowanych w postępowaniu regulacyjnym. Sprawy te są 
praktycznie nieznane, a to z uwag na słaby bądź żaden dostęp do materiałów 
badawczych stanowiących teczki z postępowania regulacyjnego.  

Adwentyści na ziemiach polskich działali na przełomie XIX i XX w. Wiadomo  
o pierwszym zborze w Żarnówku na Wołyniu 1888 roku1 oraz kolejnych w Poznaniu, 
Bielsku-Białej, Łodzi2 i Warszawie (1906 rok3). Polskie struktury KADS istniały  
w 1921 roku z siedzibą w Bydgoszczy4. W 1931 roku siedzibę Kościoła przeniesiono 
do Warszawy. Kościół nie posiadał przed II wojną światową uznania prawnego  
w Polsce. Liczył około 4000 wiernych. Nadto od 1928 roku KADS podlegał  
w zasadzie Północno-Europejskiemu Wydziałowi Kościoła z siedzibą w Anglii.  
W odrodzonej Polsce KADS, z uwagi na brak uznania prawnego i problemy 
majątkowe powiązane z problemami legalizacyjnymi swojej działalności, 
funkcjonował w formie sp. z o.o., a dokładniej Towarzystwa Budowlanego 
„Konstrukcja” spółka z o.o. W okresie okupacji zwierzchnictwo nad Kościołem  
w ramach Generalnej Guberni przejął niemiecki Kościół Adwentystów z siedzibą  
w Berlinie. Pozostałe zbory w większości uległy likwidacji. Na początku KADS  
w Polsce działał na mocy przepisów Konstytucji marcowej z 1921 roku oraz 
przepisów zaborczych - dzielnicowych, łącznie z dekretem carskim z 1906 roku5. Jak 
wskazuje Edward Łyko, adwentyzm dotarł do Warszawy już w 1900 roku, 
Bydgoszczy 1901, Leszna 1906, Cieszyna 1908, Krakowa 1911 i wielu innych miast 
w Polsce. W zaborze rosyjskim dopiero dekret carski6 zaliczał adwentyzm do 
wyznań tolerowanych lub „sekt tolerowanych”, czyli z mocy ukazu carskiego z dnia 
17 października 1906 roku7. Choć należy pamiętać, że na początku w części 
przedrozbiorowych ziem polskich należących do Cesarstwa Rosyjskiego (zabór 
rosyjski) nie było innych regulacji. W Kodeksie Napoleona także nie było żadnych 
przepisów mogących mieć zastosowanie do powstającego KADS8. Nieco inaczej 
było w zaborze pruskim, gdzie obowiązywały B.G.B - Burgerliches Gesetzbuch oraz 

 
1 P. Ciecieląg, Wyznania religijne w Polsce 2012-2014, Warszawa 2016, s. 66. 
2 P. Ciecieląg, Wyznania religijne w Polsce…, s. 66. 
3 S. Grelewski, Sekty religijne w Polsce współczesnej, Sandomierz 1937, s. 214. 
4 Z. Łyko, Pierwsze sto lat adwentyzmu w Polsce (w latach 1888-1988), [w:] Kościół Adwentystów Dnia 

Siódmego. Historia, nauka, ustrój, posłannictwo. Warszawa 2000, s. 80-81. 
5 Tamże, s. 81. 
6 J. Dziobek-Romański, Uznanie niekatolickich kościołów chrześcijańskich o ustawowo uregulowanej 

sytuacji prawnej w latach 1919-1989, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, t. XIV, z. 1, s. 313-354. 
7 Z. Łyko, Dzieje, [w:] tenże, Adwentyzm. Warszawa 1970, s. 54. 
8 Z. Łyko, Adwentyzm, 98-99. 
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inne przepisy, które nie dzieliły związków wyznaniowych na tolerowane oraz uznane 
i nieuznane a istniało pojęcie oficjalnie dopuszczonych (Offentlich aufgenommene 
Kirchengesllschaten)9. Jeszcze inaczej było w zaborze austriackim, gdzie KADS 
korzystał z wolności religijnej na mocy art. 14 i 16 ustawy konstytucyjnej z dnia  
21 stycznia 1867 roku10 oraz z mocy a terenie byłego zaboru austriackiego działał 
na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach. Z chwilą odzyskania 
niepodległości przez Polskę w 1918 roku KADS miał zróżnicowaną sytuację  
w zależności od miejsca, w którym znajdował się zbór, albowiem w okresie Polski 
niepodległej także nie ujednolicono od razu prawodawstwa.11 

Przed II wojną światową KADS działał pod nazwą Związek Adwentystów Dnia 
Siódmego i był wyznaniem wyłącznie tolerowanym.12 W okresie okupacji KADS 
działał na terenie Generalnego Gubernatorstwa jako Społeczność Adwentystów 
Dnia Siódmego.13 W tym czasie w Generalnym Gubernatorstwie KADS zobowiązany 
był zamknąć seminarium duchowne. 

KADS w zasadzie nie objął w posiadanie nieruchomości po swoim niemieckim 
odpowiedniku na ziemiach polskich w jej nowych granicach. Niniejsze postępowanie 
regulacyjne związane z restytucją mienia obejmuje głównie wnioski KADS  
o nieodpłatne przekazanie nieruchomości po Niemieckich strukturach Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. W skład tych wniosków jest łącznie zgłoszonych  
11 roszczeń. Część spraw była wcześniej procedowana w trybie przepisów kodeksu 
postępowania administracyjnego prowadzonych przed wojewodami.  

 
Aspekty majątkowe i prawne działalności KADS 
Sytuacja majątkowa KADS w odrodzonej Polsce 1918-1939 była zróżnicowana 

i zależała od miejsca położenia nieruchomości kościelnej oraz faktu, że adwentyście 
w zasadzi byli wyznaniem nie uznanym a działającym w oparciu o przepisy państw 
zaborczych.14 

Andrzej Siciński wskazuje na zbory adwentystyczne w okresie 1924-1938  
z latami powstania: 

- 1924, Bielsko Biała, ul. Kochanowskiego 2; 
- 1926, Jaworze Dolne 124; 
- 1926, Skoczów, u. Szewczyka 29; 

- 1928, Bielsko Biała, ul. Bednarska 10 (seminarium duchowne15); 

- 1931, Warszawa, ul. Turecka 1 - dom uległ zniszczeniu podczas działań 
wojennych; 

- 1931, Warszawa, ul. Górska 9; 
- 1933, Bydgoszcz, ul. Lipowa 9; 

- 1938, Krasnowieś 40;16 

 
9 Tamże, s. 102-103. 
10 Tamże. 
11 Zob. Z. Łyko, Adwentyzm, 105-106. Zob. Łyko, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 1988, 

s. 53-70. Kazimierz Urban, Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 (zarys statystyczny), Kraków 
1994, s. 11. 

12 Z. Łyko, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego..., s. 56. 
13 A. Siciński Nieruchomości, domy modlitwy i kaplice nabyte w dziejach adwentyzmu w Polsce, „Głos 

Adwentyzmu” 1988, nr 4-5, s. 60. 
14 A. Siciński Nieruchomości, domy modlitwy…, s. 60. 
15 Tamże, s. 40. 
16 A. Siciński Nieruchomości, domy modlitwy…, s. 24. 
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Nadto działały zbory Kościoła (Unii) Adwentystów Dnia Siódmego  
w Wielkopolsce od XIX wieku do 1945 roku:17 Poznań, Swarzędz, Piła, Grodzisk 
Wielkopolski, Szamotuły, Sarbia, Nowy Tomyśl, Krzyż Wielkopolski, Oberżyska, 
Leszno, Krotoszyn, Okonek, Podzamcze, Rawicz, Zbaszyn, Złotniki, Prochy, 
Kobylin, Piątkowo, Pułkówko, Chodzież, Środa Wielkopolska, Ostrów Wielkopolski, 
Turek i wiele innych.18 Zbory i grupy ADS w województwie lubuskim od końca XIX 
wieku do 1945 roku: Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Zielona 
Góra, Bytom Odrzański. Sulechów, Krosno Odrzańskie, Brzeźnica. Żagań, Jasień, 
Stare Osieczno, Szczaniec, Żary, Dobiegniew, Baczyna, Sokólsko, Torzym, Gądków 
Wielki, Lubsko, Myślibórz, Świebodzin, Strzelce Krajeńskie, Ostrowo, Międzyrzecz, 
Nowogród, Krzeszyce i inne.19 Zbory ADS i grupy w województwie kujawsko-
pomorskim od końca XIX wieku do 1945 roku: Człuchów, Bydgoszcz, Inowrocław, 
Gniezno, Janowiec Wielkopolski, Zbrachlin, Grudziądz, Nakło nad Notecią, Topolno, 
Uciąż, Jeziorki, Głuszyn, Biechówko, Polkowo, Toruń, Wąbrzeźno, Świecie, Osłowo, 
Huta, Królikowo, Słowikowo, Wałcz, Chełmno nad Wisłą, Latkowo, Wietrzychowice, 
Rojewo, Więcbork oraz inne.20 

Zbory ADS i grupy w województwie łódzkim w okresie XIX wieku do 1945 roku:  
Łódź, Pabianice, Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, 
Danielów, Radomsko. Skierniewice, Bronówek, Brójce, Dubidze, Łask, Siemianów, 
Wieluń, Wola Chruścińska, Wylazłów, Goszczanów, Wiśniowa Góra, Błaszki, 
Łęczyca, Oronki. Poza ww. zborami bardzo duża ilość zborów adwentystycznych 
powstała w latach 1903-1939 i działała na Kresach Wschodnich RP.21. Marek Walter 
przedstawia na Kresach i w Polsce wschodniej około 200 grup i zborów.22 Walter 
wskazuje też na zbory na Śląsku, choćby: Gliwice, Zabrze, Nysa i wiele innych.23  
Na Śląsku Cieszyńskim działały m.in. zbory w Skoczowie i Wiśle, Cieszynie, i inne.24 

Sytuacja majątkowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce w okresie 
Polski Ludowej była inna niż w II RP. Kościół został zarejestrowany w 1946 roku. 
Rejestracja w Polsce Ludowej była wynikiem legalnego działania KADS w czasach 
okupacji hitlerowskiej.25 Ma to o tyle doniosłe znaczenie w porównaniu do wielu 
innych związków wyznaniowych w Polsce, że wiele z nich uzyskało osobowość 
prawną dopiero w drugiej połowie XX wieku. W całym okresie PRL, ten Kościół 

 
17  M. Walter, Dzieje Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, kujawskiej 

i łódzkiej w latach 1893-1945, Warszawa 2019, s. 70-540. 
18 Tamże. 
19 Tamże. 
20 Tamże. 
21 M. Walter, Dzieje zborów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Kresach Wschodnich w latach 

1888-1945, Warszawa 2015, s. 40. 
22 Największe zbory KADS były w miejscowościach: Lublin, Rejowiec, Zamość, Kraśnik, Raciborowic, 

Włodawa.; Kolonia Oleszczówka, Katrinuska, Dołbiż, Antonoska, koło Nowogradu Wołyńskiego 
(Zwiagel), Żytomierz; Lwów, Zadwira, Olszanica, Skidel, gromada Nowa Ziemia, Rogóżno, Tarnopol  
i inne. Zob. Marek Walter, Dzieje zborów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Kresach 
Wschodnich w latach 1888-1945, Warszawa 2015, s. 40-570. 

23 M. Walter, Dzieje zborów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Śląsku w latach 1898-1945, 
Warszawa 2015,  s. 35-230. 

24 K. Nowak, Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945, [w:] Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do 
czasów współczesnych, tom VI, red. I. Panic, Cieszyn 2015, s. 256. 

25 Na terenie Generalnego Gubernatorstwa Zjednoczenie Adwentystów Dnia Siódmego uzyskał 
rejestrację wg Dziennika Urzędowego dla GG 1942 Nr 79, s. 178. 
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prowadził działalność duszpasterską. Do  aspektu majątkowego w KADS nie odnosi 
się jego prawo wewnętrzne - Prawo Zborowe KADS.26 

Sytuacja prawna w Polsce zmienia się wobec KADS dopiero po II wojnie 
światowej. Decyzją MAP z dnia 23 marca 1946 roku KADS został uznany jako 
publiczno-prawny związek religijny i uzyskał w ten sposób osobowość prawną.27  
W trybie administracyjnego uznania można było doszukiwać się promesy przyszłej 
regulacji ustawowej. Kościół działał wówczas pod nazwą Unia Zborów Adwentystów 
Dnia Siódmego.28 Nadto już w 1946 roku odbył się pierwszy zjazd Delegatów 
Kościoła: 29 sierpnia - 1 września 1946 roku w Krakowie,29 który uporządkował 
sprawy administracyjne i formalne w KADS. W 1946 roku przeniesiono siedzibę 
ponownie do Warszawy.30 W okresie PRL ten kościół zwiększył liczbę wiernych  
i miejsc kultu. Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego na przełomie 1949/50 
posiadała 62 zbory, 38 placówek na ok. 6000 wyznawców.31 W 1963 roku ten 
związek wyznaniowy liczył 57 kaplic, 66 zborów i wiernych 5087.32 Kazimierz Urban 
podaje, że w latach 1951-56 Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego w 1951 roku 
liczyła 62 zbory. W 1953 roku było 41 zborów.33 Dane z lat 50-tych XX wieku ukazują 
spadek liczby posiadanych nieruchomości na cele kultu.  

Unia (K)ADS składała się z trzech okręgów w 1952 roku: 
- Wschodnie Pole Misyjne - 12 zborów; 
- Zachodnie Pole Misyjne - 19 zborów; 
- Południowe Pole Misyjne - 19 zborów. 

Łączna ilość wiernych stanowiła 5005 osób.34 

Najwięcej wiernych było na Południu, ponieważ aż blisko 2/2 sympatyków. 
Przykładowo w Bielsku-Białej było 187 członków, Jaworzu Dolnym było 135 
członków, Cieszynie - 165, Wiśle 165, Krakowie 170, a w Katowicach i Wrocławiu 
powyżej 300 członków łącznie. 

Wiadomo, że w latach pięćdziesiątych XX w. KADS posiadał seminarium 
duchowne podobnie jak przed II wojną światową w Bielsku-Białej, a potem 
ulokowane w Podkowie Leśnej oraz dom opieki w Białej Podlaskiej.35 

Jednocześnie w 1966 roku sytuacja prawna i majątkowa KADS została 
potwierdzona decyzją Dyrektora Urzędu ds. Wyznań36 nadając statut KADS.37 Od tej 
daty też zmieniono nazwę na obecną, tj. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego38. Na 
ziemiach Zachodnich i Północnych KADS w 1972 roku otrzymał na własność od 
państwa łącznie 33 obiekty, w województwach: 

 
26 Prawo Zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2016, s. 26. 
27 Jw. Nieruchomości, domy modlitwy…, s. 64. 
28 R. Michalak, Kościoły Protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956), Warszawa 

2002, s. 117-118. 
29 Łyko, Adwentyzm, s. 72. 
30 Tamże, s. 64. 
31 Por. R. Michalak, Kościoły protestanckie i władze…,  s. 119. 
32 R. Michalak, Kościoły protestanckie i władze…, s. 127. 
33 Urban, Mniejszości religijne w Polsce…, s. 40. 
34 Tamże, 48. 
35 Łyko, Adwentyzm…, s. 68-69. 
36 Tamże. 
37 Statut Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1966, 

s. 36. 
38 W. Wysoczański, Prawo wewnętrzne kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w PRL" Warszawa: 

Zakłady Wydawnicze Odrodzenie, 1971, s. 180. 
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- gdańskim 5 obiektów; 
- koszalińskie 5 obiektów; 
- olszyńskie 6 obiektów; 
- opolskie 3 obiekty; 
- szczecińskie 3 obiekty; 
- wrocławskie 3 obiekty; 

- zielonogórskie 5 obiektów.39 

KADS w latach 80-tych XX wieku (1982-1988) posiadał 123 zbory i placówki. 
Zatem stan posiadania tego związku wyznaniowego zmienił się dodatnio  
w porównaniu z lat 50-tych. Ewentualne represje z końca okresu PRL dotyczyły 
poszczególnych wiernych czy kaznodziei i dotyczyły albo odmów paszportowych, 
ewentualnie groźby bądź nacisku funkcjonariuszy publicznych.40 

Osobowość prawna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP została 
uregulowana ustawowo w zasadzie dopiero odrębną ustawą z dnia 30 czerwca  
1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  
w Rzeczypospolitej Polskiej.41 

 
Postępowanie regulacyjne KADS 
Postępowanie regulacyjne przed MKR jest jedną z opcji dochodzenia swoich 

praw i zgłaszania roszczeń kościelnych osób prawnych do majątku po dawnych 
organizacjach kościelnych z czasów sprzed II wojny światowej. Takie roszczenia 
mają kościelne osoby prawne jak także sam Kościół. Postępowanie regulacyjne jest 
bowiem tylko jedną z kilu możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Roszczenia te 
mogą być też rozpoznawane w postępowaniu administracyjnym oraz przed sądami 
powszechnymi.  

Zgodnie z art. 34a ust. 1. Ustawy dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1889), na wniosek kościelnych osób prawnych wszczyna się 
postępowanie regulacyjne w przedmiocie nieodpłatnego przekazania na własność 
nieruchomości lub ich części, będących uprzednio własnością 
Wschodnioniemieckiego Stowarzyszenia Adwentystów Dnia Siódmego 
(Ostdeutsche Verband der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten), 
reprezentowanego przez Środkowoniemieckie Towarzystwo Nieruchomości, spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością (Mitteldeutsche Grundstücksgesellschaft mit 
beschränkter Haftung), w celu przywrócenia w nich kultu religijnego, działalności 
oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej i opiekuńczo-wychowawczej. 
Zgodnie z ust 2 tego art. 34a ww. ustawy, wnioski w sprawach, o których mowa  
w ust. 1, mogą być składane do dnia 31 grudnia  1998 r. na zasadach i w trybie 
określonych w dziale IIIa ustawy z dnia 10 maja 1989 r. o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z późn. zm).  

Według stanu na 30 marca 2015 roku KADS przed MKR zakończył jedną 
sprawę ugodą o przekazaniu nieruchomości zabudowanej o pow. 766 mkw.  
W jednej sprawie wydano orzeczenie umarzające postępowanie i jedna sprawa 

 
39 Urban, Mniejszości religijne w Polsce…, s. 58-59. 
40 Urban, Mniejszości religijne w Polsce…, s. 89-109. 
41 M. Winiarczyk-Kossakowska. Uznanie administracyjne związków religijnych. Przyczynek do historii 

stosunków wyznaniowych w Polsce 1945-1949. „Przegląd Religioznawczy” 2014, nr 2/252, s. 73. 
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zakończyła się nieuzgodnieniem stanowiska, a 9 spraw pozostało w toku.42 Sprawy 
KADS są rozstrzygane w I Zespole Orzekającym MKR, który  od 2001 roku zajmuje 
się sprawami KADS. W zespole tym orzekali z początkiem współprzewodniczący: 
Jolanta Cieślikowska-Horst, ks. Andrzej Siciński, jako stali członkowie:  
ks. Zachariasz Łyko oraz Dariusz Gabrel. Od 2006 roku Zespół orzekał w składzie 
współprzewodniczący: Kamilla Duda i ks. Andrzej Siciński oraz stali członkowie: 
ks. Zachariasz Łyko i Franciszek Bieniek. Następnie od 2009 roku skład zespołu 
wyglądał następująco, współprzewodniczący: Władysław Budzeń, ks. Andrzej 
Siciński, stali członkowie: Grzegorz Polak, Andrzej Artemowicz. Następnie skład 
orzekający ulegał dalszym zmianom personalnym.  

Wnioski o wszczęcie postępowania regulacyjnego były składane (adresowane) 
przez KADS do dr Andrzeja Czohara - Dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA  
i składane w trybie art. 39a ustawy z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa 
do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, znowelizowanej art. 8 ustawy z dnia 
26 czerwca 1997 roku o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia  
i wyznania oraz zmianie niektórych ustaw, jak również art. 1 pkt 7 wymienionej 
ustawy. 

Procedowane przed MKR sprawy wyglądają następująco. Jedna z pierwszych 
spraw, dotyczyła nieruchomości w Giętkie, gm. Biała Piska, sygn. akt:W-MKR-6785-
I-12/2000. W tej sprawie KADS wystąpił z wnioskiem o zwrot nieruchomości 
przedmiotowej celem dobudowy sprawowania kultu.43 Do wniosku zostały 
dołączone dokumenty wraz z tłumaczeniem dotyczące nieruchomości, które KADS 
po niemieckich strukturach mógłby objąć w zarząd, dokumenty te same, jak  
w większości wniosków.44 W sprawie MKR wyznaczała już wiele terminów rozpraw 
i posiedzeń, chociażby 6 sierpnia 2001 roku, 17 grudnia 2001 roku, 5 stycznia 2004 
roku, 24 lutego 2005 roku, 17 marca 2005 roku, 28 kwietnia 2005 roku, 20 kwietnia 
2006 roku.45 W dniu 17 marca 2005 roku MKR postanowiła zwrócić się do 
wnioskodawcy KADS oraz Diecezji Wschodniej Kościoła, czy wobec faktu, że od 
1992 roku Właścicielem nieruchomości w Giętkie jest parafia Kościoła 
Rzymskokatolickiego, KADS podtrzymuje wniosek.46 Zarząd Diecezji Wschodniej 
KADS w piśmie do MKR dotyczący DWRMNiE-MKR-785-I-2,9,6,12/2000 z dnia  
19 czerwca 2006 roku, znak D.W.65/06/JD wskazał, że podtrzymuje wniosek.47 
Pismo podpisał Przewodniczący Diecezji Wschodniej Jarosław Dzięgielewski.48 
Pismem z dnia 19 czerwca 2006 roku Diecezja Zachodnia Kościoła do MKR,  
w sprawach DWRMNiE-MKR-785-I-2,6,7,9,10,11,12/2000, wskazała, że do spraw 
MKR-I-7,10,11/2000 i MKR-I-2,9,6,12/2000 Diecezja Zachodnia podtrzymuje swoje 
stanowisko jak we wnioskach.49 

Kolejną sprawą jest sprawa nieruchomości w Strzelinie, ul. Łąkowa, sygn. akt: 
W-MKR-6785-I-11/2000. Tu także KADS wysępił z wnioskiem o nieodpłatne 
przekazanie na własność nieruchomości w Strzelinie przy ul. Łąkowej wystąpił 

 
42 Akta MKR, notatka dotycząca pracy MKR stan na 30 marca 2015 r., s. 1-3. 
43 Akta Zarządu KADS, wniosek z dnia 31 grudnia 1998 r., s. 1-2. 
44 Akta Zarządu KADS, Dokument w oryginale zatytułowany: Deutshe Grundstucksgeselschafe M.B.H. 

Belitung des Ostdeutschen Verbandes der Adventgemeintschaft, data 28 października 1946 r., s. 1. 
45 Akta KADS, obwoluta akt postępowania przed MKR, sygn. akt, W.MKR-6785-I-12/2000. 
46 Akta KADS, odpis postanowienia MKR z dnia 17 marca 2005 r., s. 1. 
47 Akta KADS, pismo KADS z dnia 19 czerwca 2006 r., s. 1. 
48 Tamże. 
49 Akta KADS, pismo Diecezji Zachodniej KADS z dnia 19 czerwca 2006 r., s. 1. 
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KADS do MKR, celem dobudowy sprawowania kultu50. W sprawie do 2006 roku było 
wyznaczonych 5 terminów posiedzeń, a mianowicie: 5 sierpnia 2004 roku,  
7 września 2004 roku, 24 lutego 2005 roku, 17 marca 2005 roku, 17 marca 2005 
roku, 27 kwietnia 2005 roku, 20 kwietnia 2006 roku.51 Pismem z dnia 25 kwietnia 
2005 roku  Diecezja Zachodnia Kościoła wskazała, że podtrzymuje swój wniosek  
w całości i jest w trackie uzupełniania dokumentacji wniosku.52 Pismem Diecezji 
Zachodniej KADS z 25 listopada 2015 roku do MKR, strona kościelna nie brała pod 
uwagę możliwości wycofania wniosku.53 Sprawa jest nadal procedowana.  

Trzecia sprawa dotyczy nieruchomości w Szprotawie, ul. Parkowa 1, sygn. akt: 
DRWMNiE-6785-I-6/2000. Sprawa jest nadal procedowana. Inną spraw jest kwestia 
zwrotu nieruchomości w  Wałbrzychy przy dawnej ul. Krenzstrasse 3, sygn. akt: 
W.MKR-6785-I-1/2000. W sprawie były wyznaczane kolejne terminy 5 sierpnia 2004 
roku, 7 września 2004 roku, 24 lutego 2005, 17 marca 2005 roku, 28 kwietnia 2005 
roku.54 Pismem przewodnim z 18 marca 2005 roku, MKR przesłała w załączeniu do 
KADS i Diecezji Zachodniej KADS odpis postanowienia MKR z 17 marca 2005 roku, 
w sprawie nieruchomości w Wałbrzychu. Zgodnie z pkt. 1 postanowienia, MKR 
zobowiązuje stronę kościelną do zajęcia stanowiska w przedmiocie podtrzymania 
wniosku KADS z dnia 29 grudnia 1998 roku, dotyczącego nieruchomości przy 
dawnej ul. Krenzstrasse 3 w świetle informacji od Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 
która wskazuje, że nieruchomość ta jest własnością Kościoła i znajduje się przy ul. 
Kunickiego 3a. W pkt 2 postanowienia MKR zakreśla miesięczny termin do 
przedstawienia informacji.55 Z datą 29 marca 2006 roku MKR przesłała też pismo 
wraz z ww. postanowieniem MKR do pełnomocnika Diecezji Zachodniej p. Daniela 
Skwarka w sprawie przedstawienia stanowiska.56 W odpowiedzi pełnomocnik ww. 
Diecezji wskazał, że strona kościelna podtrzymuje wniosek z 29 grudnia 1998 roku.  
Pełnomocnik podnosi, że Diecezja podjęła starania celem uzupełniania wniosku  
i wniósł o termin do 30 września 2006 roku, celem ustosunkowania się do pisma 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha.57 W następstwie tych okoliczności Diecezja 
napisała do MKR ogólne pismo do MKR z datą 25 kwietnia 2007 roku o stanie 
kwerendy spraw i zgromadzonych dowodów w sprawie.58 Pismem Zarządu KADS 
do MKR z 30 marca 2015 roku, w sprawie MKR-6785-I-1/2000, wniósł  
o zobowiązanie Miasta Wałbrzycha do dokonania wydzielenia geodezyjnego cz. 
Działki o nr 282 odpowiadającej parceli 2583/176 i wyznaczenie rozprawy.59 
Diecezja Zachodnia KADS w piśmie do MKR z dnia 25 listopada 2015 roku, wniosła 
o podjęcie działań celem wydania stosownego rozstrzygnięcia.60 

Kolejna sprawa obejmuje nieruchomość kościelną w Kowarach, ul. 1 - Maja 96, 
sygn. akt: W.MKR-6785-I-5/2000. Wnioskiem KADS do MKR wystąpiono  

 
50 Akta Zarządu KADS, wniosek z dnia 24 grudnia 1998 r., s. 1-2. 
51 Akta KADS, obwoluta akt postępowania przed MKR w sprawie o sygn. W.MKR-6785-I-11/2000. 
52 Akta KADS, pismo Diecezji Zachodniej KADS do MKR z dnia 25 kwietnia 2005 r., s. 1. 
53 Akta KADS, pismo Diecezji Zachodniej KADS do MKR z dnia 25 listopada 2015 r., s. 1. 
54 Akta KADS, obwoluta teczki postępowania MKR, sygn. W-MKR-1/2000. 
55 Akta KADS, pismo przewodnie MKR z datą 18 marca 2005 r., wraz z odpisem postanowienia MKR  

z 17 marca 2005 r., sygn. W.MKR-6785-I-1/2000, s. 1. 
56 Akta KADS, pismo MKR z dnia 29 marca 2006 r., sygn. akt, DRWMNiE-MKR-6785-I-1/2000, s. 1. 
57 Akta KADS, pismo pełnomocnika Diecezji Zachodniej KADS do MKR z dnia 27 kwietnia 2006 r., s. 1. 
58 Akta KADS, pismo Diecezji Zachodniej KADS do MKR z dnia 25 kwietnia 2007 r., s. 1-2. 
59 Akta KADS, pismo Zarządu KADS do MKR z dnia 20 marca 2015 r., s. 1. 
60 Akta KADS, pismo Diecezji Zachodniej KADS do MKR z datą 25 listopada 2015 r., s. 1. 
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o przekazanie nieodpłatne na własność nieruchomości położonej celem dobudowy 
sprawowania kultu.61 W sprawie wyznaczanych już było wiele terminów: 17 grudnia 
2001 roku, 28 stycznia 2002 roku, 5 sierpnia 2004 roku, 7 września 2004 roku, 24 
lutego 2005 roku, 17 marca 2005 roku, 28 kwietnia 2005 roku, 21 lutego 2006 roku.62 
Autor nie ma wiedzy o obecnym stanie sprawy. 

Inna sprawa dotyczy nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Czeska 15, 
sygn. akt: W.MKR-6785-I-2/2000. W niniejszej sprawie MKR w pierwszych latach 
wyznaczała wiele terminów: 10 grudnia 2001 roku, 5 sierpnia 2004, 7 września 2004 
roku, 24 lutego 2005 roku, 17 grudnia 2005 roku, 24 kwietnia 2005 roku, 20 kwietnia 
2006 roku.63 W dniu 25 listopada 2015 roku Diecezja Zachodnia KADS w sprawach 
o sygn. akt: DWRMNiE-.MKR-6785-I-2/2000 i DWRMNiE-.MKR-6785-I-9/2000 
przesłała do MKR pismo ze swoim stanowiskiem, wskazując, iż wycofanie wniosku 
w sprawach nie jest brane pod uwagę.64 Autor nie ma wiedzy o obecnym stanie 
sprawy. 

Inna sprawa także w Gorzowie Wielkopolskim, obejmuje nieruchomość przy  
ul. 30 stycznia 15, sygn. akt: W.MKR-6785-I-9/2000. W sprawie w kolejnych latach 
było wyznaczanych szereg terminów rozpraw: 10 grudnia 2001 roku, 5 sierpnia 2004 
roku, 7 września 2004 roku, 24 lutego 2005 roku, 17 marca 2005 roku, 21 kwietnia 
2005 roku, 20 kwietnia 2006 rokui. MKR w dniu 17 marca 2001 roku, postanowiła  
w pkt. 1 połączyć sprawy KADS, z wniosku z dnia 30 listopada 1998 roku o sygn. 
akt: W.MKR-I-2/2000 ze sprawą wniosku z dnia 23 grudnia 1998 roku, sygn. akt: 
W.MKR-I-9/2000. Komisja w pkt 2 postanowienia wniosła też o stanowisko do 
KADS, z uwagi na fakt, że nieruchomość objęta wnioskiem naruszałaby prawa 
osoby trzeciej w terminie miesięcznym. W pkt 3 postanowiono po informacji 
skierować sprawę do referatuii. Szersze omówienie sprawy zostało opisane  
w sprawie o sygn. DWRMNiE-MKR-6785-I-2/2000. Autor nie ma wiedzy o stanie 
sprawy. 

Ponadto jest jeszcze sprawa nieruchomości kościelnej w miejscowości 
Karłowice, sygn. akt: W.MKR-6785-I-4/2000 dotyczy nieruchomości w gminie 
Popielów. W sprawie było przed MKR wyznaczanych wiele terminów: 17 grudnia 
2001 roku, 5 sierpnia 204 roku, 7 września 2004 roku, 24 lutego 2005 roku, 29 
kwietnia 2005 roku, 24 lutego 2006 roku, 26 kwietnia 2007 roku.65 W toku 
postępowania MKR ustaliła, że przedmiotowa nieruchomość jest we władaniu osób 
trzecich. MKR w dniu 17 maja 2005 roku wydała postanowienie, w którym 
zobowiązała wnioskodawcę do przedstawienia ostatecznego stanowiska w sprawie 
z uwagi na fakt, że wniosek może naruszać prawa innych podmiotów - nieruchomość 
jest we władaniu osób trzecich.66 Wobec ww. wezwania Diecezja Południowa KADS 
pismem z 4 maja 2005 roku wskazała MKR, że Wójt Gminy Popielów miał informacje 
o wszczęciu postępowania regulacyjnego. Poinformował go m.in. Wojewoda Opolski 
w piśmie z 12 października 1998 roku, znak SO-II-5717-17/98. Mimo to Wójt 
rozdysponował prawem do przedmiotowej nieruchomości. Wobec tego strona 

 
61 Akta Zarządu KADS, wniosek z dnia 31 grudnia 1998 r., s. 1-2. 
62 Akta KADS, obwoluta teczki postępowania MKR o sygn. akt, W.MKR-6785-I-5/2000. 
63 Akta KADS, obwoluta teczki postępowania przed MKR, DWRMNiE-MKR-6785-I-2/2000. 
64 Akta KADS, pismo Diecezji Zachodniej KADS do MKR z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. DWRMNiE-

MKR-6785-I-2/2000 i DWRMNiE-.MKR-6785-I-9/2000, s. 1. 
65 Akta KADS, obwoluta teczki postępowania przed MKR o sygn. akt: DRWMNiE-MKR-6785-I-4/2000. 
66 Akta KADS, odpis postanowienia MKR z dnia 17 maja 2005 r., W.MKR-6785-I-4/2000, s. 1. 
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kościelna wnosi o stosowne odszkodowanie.67 Pismem KADS z dnia 9 listopada 
2015 roku jako strona kościelna, w imieniu, której działa Zarząd Kościoła, wystąpiła 
do MKR o wydłużenie terminu do zajęcia stanowiska.68 

Sprawa nieruchomości w Szczecinie, adres: Al. Wyzwolenia (przy Kołłątaju), 
sygn. akt: W.MKR-6785-I-7/2000 dotyczy przekazania na własność nieruchomości 
zabudowanej Domem Modlitwy w Szczecinie u zbiegu al. Wyzwolenia 1 i ul.  
H. Kołłątaja (dawna Palitzerstrasse 45 w zbiegu z Friedebonstrasse).69 KADS do 
wniosku załączył także dokumenty, z których wynika, że Wschodnioniemieckiego 
Stowarzyszenia Adwentystów Dnia Siódmego, które reprezentuje ww. Spółka 
przenosi prawa do administrowania tymi nieruchomościami na zbory polskie.70 

Następnie wg akt MKR sprawy w Szczecinie toczyły się razem pod sygn. MKR-
I-7/2000 I MKR-I-10/2000. W sprawie, co najmniej raz była podjęta przez Radę 
Miasta Szczecina próba podjęcia uchwały wg projektu Uchwały nr 8/14„ w sprawie 
zbycia gminnej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy 
ul. Kolumba 71, 72 na działkach nr 11/9, 11/10 z obrębu 1047. Wg treści 
uzasadnienia uchwały w przedmiocie nieodpłatnego przekazania na własność 
nieruchomości: 

- położonej u zbiegu ul. Drzymały oraz ul. 3 – go Maja w Szczecinie (obecnie 
w ewidencji - działki nr 67/8, nr 31/1 z Obroku 1040); 

- położonej przy zbiegu al. Wyzwolenia i ul. Kołłątaja (obecnie częściowo 
zajętej przez rondo Giedroycia –działki nr 10/13, nr 39 oraz działka nr 10/5 
z Obroku 3009). Podjęcie niniejszej chwały umożliwi uporządkowanie 
sytuacji prawnej opisanych wyżej nieruchomości komunalnych”.71  

Według wiedzy autora Rada Miasta Szczecin na tamtą chwile nie była 
zainteresowana zakończeniem sporu przed MKR ani sądowego. Autor nie ma 
wiedzy o stanie sprawy na 2020 rok. 

Druga sprawa szczecińska to sygn. akt: W.MKR-6785-I-7/2000. KADS 
wnioskiem z grudnia 1998 roku wystąpił o wszczęcie postępowania regulacyjnego 
w przedmiocie nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości zabudowanej 
Domem Modlitwy w Szczecinie przy pl. Batorego d. Wilhelmstrasse 20 i ul. 3 Maja. 
Sprawa była na etapie sądowym wg stanu 2019 rok. 

Ostatnia sprawa dotyczy nieruchomości w mieście Elbląg, ul. Ratuszowa 8, 
sygn. akt: W.MKR-6785-I-8/2000. W niniejszej sprawie wiadomo powszechnie, że 
na rzecz Diecezji Zachodniej KADS zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2006 roku,  
nr 119 /2006 Prezydent Miasta Elbląga na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia  
8 marca 1996 roku o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust. 2 pkt 10 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami i art. 35 ust. 1 ustawy partykularnej KADS 
postanowił przenieść w stanie wolnym od obciążeń dwie nieruchomości: 

- lokal mieszkalny nr 2 ob. KW 76603; 
- lokal mieszkalny nr 2b ob. KW 76605. 

 
67 Akta KADS, pismo Diecezji Południowej KADS do MKR z dnia 4 maja 2005 r., s. 1. 
68 Akta KADS, pismo KADS do MKR z dnia 9 listopada 2015 r., s. 1. 
69 Akta Zarządu KADS, załącznik nr I, do wniosku KADS, s. 1. 
70 Akta Zarządu KADS, tłumaczenie aktu notarialnego z pieczęcią Kierownika Wydziału Konsularnego, 

Polska Misja Wojskowa z 8 lipca 1948 r., s. 1-2 (oryginał, s. 1-3). 
71 http://www.szczecin.pl/chapter_59303.asp?soid=D802C3001CB2410381F55B6050D007D5 

(dostęp: 25.03.2021). 
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W ramach roszczeń zgłoszonych przed MKR z wniosku z dnia 21 grudnia 1998 
roku dotyczące własności nieruchomości w Elblągu przy ul. Ratuszowej 8.72 Tak też 
sprawa została zakończona pozytywnie dla strony kościelnej. 

Rekapitulując atutem strony kościelnej w tych sprawach jest fakt, że poprzednik 
prawny przenosił na zbory polskie adwentystyczne konkretne nieruchomości.  
Z załączonych do wniosku dokumentów i tłumaczenia wynikało, że są to następujące 
nieruchomości: 

- Elbląg, Roonstroku 8 – kaplica z mieszkaniem; 
- Giętkie, ul. Prus Wschodnich – dom mieszkalny z wbudowaną kapliczką; 
- Gorzów Wlkp. n. Wartą ul. Czeska 15 – kaplica z pomieszczeniem 

biurowym; 
- Legnica, ul. Wiktoriańska 15 – dom mieszkalny z kaplicą w podwórku; 
- Strehlen na Śląsku, ul. Leśna 1a – kaplica z trzema mieszkaniami; 
- Kowary, ul. Fryderyka 44b – dom mieszkalny z kaplicą; 
- Szprotawa, ul. Parkowa 1 – kaplica; 
- Szczecin Północ – dom mieszkalny i kaplica (zniszczone w całości); 
- Szczecin Południe ul. Wilhelma 20 – dom mieszkalny i kaplica  

(cz. zniszczona); 
- Wałbrzych, ul. Krzyżowa 3a – kaplica z mieszkaniem; 
- Karłowice ul. Polna 4 – dom mieszkalny z kaplicą.73 

 
Zakończenie 
W 2020 roku przed MKR nadal toczy się 8 spraw, w ramach postępowania 

regulacyjnego w I Zespole Orzekającym. Wg autora 1 sprawa była w sądzie 
powszechnym na etapie odwoławczym w 2019 roku. Z akt postępowania wiadomo, 
iż: 

- 1 sprawa zakończona ugodą o przekazaniu nieruchomości zabudowanej  
o pow. 766 mkw.; 

- 1 zakończona wydaniem orzeczenia umarzającego postępowanie; 
- 1 zakończona brakiem uzgodnienia stanowiska;74 
- 1 zakończona ugodą przekazaniem nieruchomości zabudowanej o pow. 

0,0322 ha.75 
Wszystkie 12 spraw KADS przed MKR miały oznaczenie od MKR-6785-I-

1/2000 do MKR-6785-I-12/2000. Procedowane sprawy są skomplikowane mimo 
wszystko zarówno w pozyskaniu oryginalnych ksiąg wieczystych (hipotecznych) 
zdanych niemieckich sądów jak także innych dokumentów geodezyjnych  
i katastralnych. Kolejnym problemem jest sprawa dysponowania w tych sprawach 
tymi nieruchomościami przez osoby trzecie oraz komunalizacja niektórych  
z przedstawionych miejscowości. Jak wynika z akt strona kościelna wnosiła  
o przeniesienie własności nieruchomości kościelnych przede wszystkim z uwagi na 
chęć wznowienia kultu na konkretnym terenie gdzie posadowiona jest dana 
nieruchomość.   

 
72 A.A., Zarządzenie nr 119/2006 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 9 czerwca 2006 r., s. 1. 
73 A.A., załącznik nr I do wniosku KADS z 1998 r. 
74 A.A., notatka z pracy MKR z dnia 30 marca 2015 r., s. 1-3. 
75 A.A., sprawozdanie MKR z dnia 31.01.2020 r., s. 1-3. 
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Kończąc należy zauważyć, że prace MKR trwają już wiele lat, co wynika z faktu, 
że pozyskanie przez stronę kościelną konkretnych dokumentów oraz sama 
procedura postępowania regulacyjnego jest stosunkowo mocno sformalizowana. 

 
Streszczenie 
Ten artykuł dotyczy postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną 

Komisją Regulacyjną. Artykuł dotyczy postępowania dotyczącego nieruchomości 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Artykuł dotyczy także zwrotu 
nieruchomości po byłych kongregacjach niemieckich adwentystów w Polsce.  
W artykule opisano stan majątkowy i prawny tego kościoła oraz przedstawiono wiele 
aspektów prawnych wpływających na postępowanie regulacyjne. Praca Komisji 
regulacyjnej została opisana w latach 1998-2020. 

Słowa kluczowe: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbory 
adwentystyczne, relacje państwo-kościół,  komisja regulacyjna. 

 
Summary 
This article is about regulatory proceedings in front of the Inter-Church 

Regulatory Commission. The article concerns the proceedings concerning the real 
estate of the Seventh-day Adventist Church in Poland. The article concerns the 
return of real estate after the former German Adventist congregations in Poland. The 
article describes the property and legal status of this church and presents many legal 
aspects influencing the regulatory proceedings. The work of the Commission is 
described from 1998-2020. 

Key words: Seventh-day Adventist Church in Poland, Adventist churches, 
Steate – Church relations, Regulatory commission.  
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Wstęp 
Pokój, bezpieczeństwo, demokracja, sprawiedliwość, wolność państw  

i narodów, godność i szczęście człowieka, ład społeczny, równowaga polityczna  
i ekonomiczna to wartości, które nie są dane raz na zawsze, trzeba o nie stale 
zabiegać, pielęgnować je i chronić. Cel ten można osiągnąć poprzez poszukiwania 
odpowiedzi na pytania, które postawił Ryszard Rosa, a które mają wskazać cel 
świadomości poznawczej człowieka, środki gwarantujące bezpieczeństwo 
indywidualne i zbiorowe, zagrożenia polityczno-militarne, determinanty polityczno-
prawne i instytucjonalne gwarantujące bezpieczeństwo i sposoby poszanowania 
praw natury i posiadanej wiedzy do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego 
wszystkich mieszkańców globu.1 

Złożona i aspektowa natura bezpieczeństwa implikuje jego różne pojmowanie, 
definiowanie i naukowe interpretowanie.2 Bezpieczeństwo jako wartość, która jest 
różnie rozumiana i którego rola we współczesnym świecie jest rozmaicie określana, 
jest kategorią niezwykle dynamiczną. Wartość jako jedna z podstawowych kategorii 
filozoficznych oraz ogólna teoria wartości i wartościowania – aksjologia pozwalają 
ukierunkować ludzkie działania i określają główne kryteria wyznaczania celów.3 
Poglądy na temat bezpieczeństwa ewoluowały od negatywnego do pozytywnego  
i coraz szerszego jego traktowania. Można to uznać za konsekwencję instynktu 
poszukiwania bezpieczeństwa i rezultatu zjawiska, które Barry Buzan nazwał 
„pogonią za wolnością od zagrożenia”, które tworzą ważny element ciągłości 
ewolucji świata ożywionego.4 Dyskusje nad kwestiami bezpieczeństwa nie ustają, 
gdyż wachlarz zagrożeń rośnie. Bezpieczeństwo niegdyś ograniczone do zagadnień 
militarnych objęło sferę polityczną, ekonomiczną itd. Dodatkowo cel bezpieczeństwa 
nie skupia się już tylko na woli przetrwania, ale obejmuje też obronę wolności  
i tożsamości oraz ochronę dobrobytu państwa. Wreszcie bezpieczeństwo narodowe 
nie może być pojmowane w oderwaniu od bezpieczeństwa powszechnego.5 

Mówiąc o bezpieczeństwie w czasach współczesnych poza aspektami wojskowymi 
i politycznymi wyliczyć również należy czynniki gospodarcze i technologiczne, zasoby 
surowcowe, jak też działania w sferze ekologii, demografii, problemów społecznych  
i humanitarnych. Bezpieczeństwo musi też odnosić się do kwestii związanych  
z zachowaniem tożsamości narodowej i ma obejmować poszanowanie praw i swobód 

 
1  R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Bellona. Warszawa 1995, s. 6. 
2  S. Jarmoszko, W. Barszczewski, Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach krytycznych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Siedlce 2017, s. 15, 16. 
3 A. Glen, Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa, Wydawnictwo Akademii Obrony 

Narodowej. Warszawa 2013, s. 13, 128. 
4 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN. Warszawa 

1996, s. 7. 
5 Tamże. 
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obywatelskich, dążenia i aspiracje związane ze sposobem i poziomem życia, a nie mniej 
ważne będą też tu kryteria ustroju państwa.6 

Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych definicji zjawiska i procesu 
bezpieczeństwa oraz przedstawienie jego istoty. Dodatkowo, zamierzeniem autorki 
artykułu jest omówienie sposobów kategoryzowania bezpieczeństwa oraz 
wyliczenie cech, które je charakteryzują. Artykuł uzupełnia refleksja o potrzebie 
włączenia w rozważania o bezpieczeństwie problematyki dotyczącej zagrożeń dla 
bezpieczeństwa oraz ich klasyfikacji. 

Mając na uwadze założone cele niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na 
pytanie: czym jest bezpieczeństwo, jakie są rodzaje bezpieczeństwa i główne jego 
zagrożenia. Do rozwiązania tego problemu posłużą następujące pytania 
szczegółowe: 

− w jaki sposób bezpieczeństwo definiowane jest w literaturze 
specjalistycznej; 

− jakiego rodzaju potrzebą jest bezpieczeństwo;  

− jakie kryteria stosowane są w celu dokonania kategoryzacji bezpieczeństwa; 

− jakie są implikacje postrzegania bezpieczeństwa jako stanu  
i procesu; 

− czym charakteryzuje się bezpieczeństwo; 

− co jest wynikiem rozszerzającego się zakresu przedmiotu bezpieczeństwa; 

− co jest głównym elementem tożsamości nauk o bezpieczeństwie; 

− czego dotyczą tradycyjne podejścia do bezpieczeństwa; 

− z czego wynika korelacja między stanem bezpieczeństwa a jego 
zagrożeniami; 

− jakie są kategorie zagrożeń odnoszące się do zmian środowiska 
międzynarodowego; 

− według jakich kryteriów klasyfikowane są zagrożenia bezpieczeństwa 
narodowego. 

 
Istota bezpieczeństwa 
Etymologia pojęcia bezpieczeństwo przenosi nas do starożytnego Rzymu gdzie 

w języku łacińskim stosowano słowo securitas, a rzymska bogini uosabiająca 
bezpieczeństwo nosiła imię Securitas. 

Pojęcie „bezpieczeństwo”, se cura w języku łacińskim oznaczało „wolny od 
troski”. Dzisiaj jest ono uznawane za naczelną potrzebę ludzi i oznacza stan pokoju 
i pewności, który przynosi wolność od odczuwania stanu zagrożenia.7 Poczucie 
bezpieczeństwa, do którego dążą jednostki, państwa i organizacje, kreuje ład  
i pokój.8 Ze względu na to, że bezpieczeństwo może dotyczyć różnego rodzaju 
podmiotów, jest ono potrzebą podmiotową. Bezpieczeństwo jest też potrzebą 

 
6 Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, 

Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. 
Siedlce-Warszawa 2017, s. 16. 

7 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Warszawa 2012, s. 22. 

8 J. Pawłowski, J. Marczak, K. Gąsiorek, Definiowanie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego 
(państwa) (w:) J. Pawłowski (red.): Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa), Wydawnictwo 
Akademii Sztuki Wojennej. Warszawa 2017, s. 32. 
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egzystencjalną, czyli odnosi się do istnienia danego podmiotu.9 Zdaniem Ryszarda 
Zięby bezpieczeństwo jest pewnością istnienia i przetrwania, posiadania oraz 
funkcjonowania i rozwoju podmiotu. Pewność ta nie jest tylko uwarunkowana 
brakiem zagrożeń, ale wynika również z kreatywnej działalności danego podmiotu.10 
W związku z powyższym możemy ujmować bezpieczeństwo w sensie pozytywnym, 
jak i negatywnym. Bezpieczeństwo pozytywne jest bezpieczeństwem „do” i wymaga 
określenia przez kogo i w jakim celu jest tworzone oraz wartości takich jak dążenie 
do rozwoju, dobrobytu i emancypacji, a także wymaga budowania zdolności do 
działania na polu ekonomicznym, społecznym, w dziedzinie pomocy humanitarnej  
i edukacji. Bezpieczeństwo negatywne oznacza wolność od zagrożeń dla 
podstawowych wartości i jest bezpieczeństwem „od”. Niezbędna jest identyfikacja  
i przeciwdziałanie zagrożeniom dla egzystencji państwa przy użyciu siły militarnej.11 

Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba jest zdaniem Mariana Cieślarczyka 
celem wysiłków jednostek, grup społecznych i całych społeczności, a do jego 
pełnego zobrazowania niezbędna jest również wiedza z zakresu psychologii, filozofii 
i socjologii.12 

 
Rodzaje bezpieczeństwa 
Istotnym elementem typologii bezpieczeństwa jest wskazanie na kryterium 

zasięgu przestrzennego i wyróżnienie jego zakresu lokalnego, regionalnego  
i globalnego. Odnosząc się do sposobów zapewniania bezpieczeństwa możemy 
mówić o działaniach unilateralnych, systemie równowagi sił, systemie blokowym lub 
sojuszniczym oraz o bezpieczeństwie zbiorowym.13 

Jacek Czaputowicz słusznie zaznacza, że bezpieczeństwo jest warunkiem 
wstępnym do osiągania innych celów. Dodatkowo, jest ono wartością stopniowalną, 
a w związku z tym można być bardziej lub mniej bezpiecznym. Interesujące jest 
również stwierdzenie, że bezpieczeństwo tak jak wojna ma charakter nieliniowy, co 
implikuje, że dość błahe przyczyny mogą wywoływać nieproporcjonalnie duże 
skutki.14 

Poczucie niezagrożenia, spokoju i pewności oraz wolność od zagrożeń  
i strachu wskazuje na możliwość postrzegania bezpieczeństwa jako stanu. 
Jednakże, ciągła działalność jednostek, lokalnych społeczności, państw i organizacji 
międzynarodowych, które tworzą pożądany stan bezpieczeństwa pozwala 
postrzegać bezpieczeństwo jako proces.15 Zmienne tego procesu tworzą 
każdorazowo inny poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo, proces bezpieczeństwa 
będący cyklem, zakończony po wystąpieniu pewnych uwarunkowań rodzi stan 
bezpieczeństwa, który kształtuje się pod wpływem jego trzech cech: szans, wyzwań 

 
9 R. Zięba (red.): Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne. Warszawa 2008, s. 15. 
10 Tamże, s. 16. 
11 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe… dz. cyt., s. 25, 26. 
12 M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa 

i obronności państwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. Siedlce 2009, s. 138, 139. 
13 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe… dz. cyt., s. 27. 
14 Tamże, s. 23. 
15 J. Pawłowski, J. Marczak, K. Gąsiorek, Definiowanie i uwarunkowania bezpieczeństwa… dz. cyt., s. 35. 
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i zagrożeń. Zatem, jak twierdzi Andrzej Czupryński, „bezpieczeństwo to określony 
stan, który jest efektem ewolucji jego procesów”.16 

Jerzy Kunikowski opisuje bezpieczeństwo jako pojęcie odzwierciedlające brak 
zagrożeń, a także jego poczucie. Określa je również jako zdolność narodu do 
ochrony jego wewnętrznych wartości przed zewnętrznymi zagrożeniami i wyraża 
pogląd, że bezpieczeństwo jest miernikiem szans przetrwania i rozwoju danego 
państwa.17 

M. Cieślarczyk prowadząc rozważania poświęcone problematyce 
bezpieczeństwa zwraca uwagę na potrzebę stworzenia katalogu podstawowych 
pojęć i ich wzajemnych związków, tak by ułatwić ich postrzeganie, opisywanie  
i wyjaśnianie, a także, by podejmować próby oceny sytuacji bezpieczeństwa, 
przewidywania zagrożeń i przeciwdziałania im oraz radzenia sobie z nimi, gdy 
wystąpią. Do podstawowych pojęć stosowanych w opisywaniu zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa zalicza on podmiot bezpieczeństwa, otoczenie 
(środowisko bezpieczeństwa) podmiotu i związany z nim przedmiot bezpieczeństwa, 
relacje podmiot – środowisko oraz czas i przestrzeń.18 

Podmiot to „ktoś” lub „coś” kogo bezpieczeństwo dotyczy. Z perspektywy 
podmiotu dokonywana jest ocena jego bezpieczeństwa w zakresie różnorakich 
zagrożeń i na tej podstawie podejmuje się odpowiednie działania. Podmiotem mogą 
być pojedynczy ludzie, grupy społeczne, społeczności lokalne, narody  
i społeczeństwa, ale także organizacje, a nawet obiekty. Bezpieczeństwo jest 
analizowane w odniesieniu do konkretnego podmiotu, co stanowi jeden  
z metodologicznych wymogów badania problemów bezpieczeństwa. 
Bezpieczeństwo podmiotu warunkowane jest tym, jaki dany podmiot jest i jak się 
zmienia pod wpływem otoczenia.19 

M. Cieślarczyk przyjmuje, że przedmiot bezpieczeństwa, który mieści się  
w sferze jego wartości, ale też w sferze jego aktywności, łączy podmiot ze 
środowiskiem poprzez różne rodzaje relacji. Wyróżnia też trzy rodzaje środowisk: 
naturalne, społeczne i kulturowe, ale także informacyjne, które łączy pozostałe trzy. 
Istotne jest to, że każdy podmiot, aby trwać, przetrwać i rozwijać się powinien 
podtrzymywać korzystne relacje z różnymi środowiskami.20 Na te relacje wpływać 
będą czynniki czasu i przestrzeni, które mogą być różnie odczuwane w różnych 
kulturach.  

Poza podmiotem bezpieczeństwa w dążeniu do poznania istoty 
bezpieczeństwa konieczne jest dostrzeżenie jego przedmiotu. Ryszard Wróblewski 
odnosząc się do przedmiotu referencyjnego bezpieczeństwa zauważa, że mogą nim 
być zarówno poszczególne obiekty tworzące rzeczywistość przyrodniczą, społeczną 
i kulturową, jak i kolektywne ich zbiory. Jednakże, mając na względzie 
bezpieczeństwo jako kategorię antropocentryczną, Ryszard Wróblewski poświęca 
uwagę przedmiotom referencyjnym społecznym, czyli jednostkom i społeczeństwom 
państwowym, które posiadają świadomość swego trwania i rozwoju. Zatem zakres 

 
16 A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (red.): Bezpieczeństwo: teoria, badania, praktyka, 

Wydawnictwo CNBOP-PIB. Józefów 2015, s. 15, 16. 
17 J. Kunikowski, Słownik terminów wiedzy obronnej i edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Siedlce 2017, s. 27. 
18 M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne… dz. cyt., s. 39, 40. 
19 Tamże, s. 41, 42. 
20 Tamże, s. 73, 74, 79. 
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przedmiotowy nauk o bezpieczeństwie obejmuje pola badawcze bezpieczeństwa 
jednostki i bezpieczeństwa narodowego.21 

Bezpieczeństwo zdaniem M. Cieślarczyka charakteryzuje się czterema 
ogólnymi grupami cech: obiektywnością i subiektywnością, a także stałością  
i zmiennością. Mając na myśli bezpieczeństwo obiektywne mówimy o nim jako  
o takim, jakim rzeczywiście jest, a rozpatrując bezpieczeństwo subiektywne 
rozumiemy je jako takie, jakim się ono wydaje. Stopień zbieżności bądź rozbieżności 
bezpieczeństwa obiektywnego i subiektywnego można uznać za jeden  
z wyznaczników kultury bezpieczeństwa.22 W odpowiedzi na istnienie potrzeby 
podejmowania działań praktycznych oraz prowadzenia badań, by zapewnić 
bezpieczeństwo człowieka i grup społecznych, poza obiektywnym i subiektywnym 
myśleniem o bezpieczeństwie, pomocny jest trzeci jego aspekt: obiektywno-
subiektywny, inaczej organizacyjny, który pomaga zachować harmonię i balans 
między bezpieczeństwem obiektywnym i subiektywnym.23 

Jacek Czaputowicz opierając się na założeniu epistemologicznym wyróżnia trzy 
podejścia do bezpieczeństwa. Podejście obiektywne, które sprowadza się do braku 
zagrożeń dla określonych wartości i koncentruje się na ocenie obiektywnie 
istniejących zagrożeń. Podejście subiektywne oznacza poczucie pewności, że 
wyznawane wartości nie zostaną zakwestionowane i akcentuje czynniki 
niematerialne, którymi są normy, dotychczasowe relacje między państwami, role 
przyjaciela i wroga oraz porozumienia i nieporozumienia między stronami konfliktów. 
Ujęcie dyskursywne uznaje, że bezpieczeństwo będąc wynikiem „aktu mowy” 
pozwala na zastosowanie środków nadzwyczajnych, a zagrożenia są wynikiem 
intersubiektywnych procesów, gdy są przedmiotem politycznej debaty  
i stają się „obiektywne”, gdy czołowi aktorzy je zaakceptują.24 

Jacek Pawłowski wyliczając potrzeby podmiotu, które zaspokaja 
bezpieczeństwo w znaczeniu ogólnospołecznym, do których należą istnienie, 
przetrwanie, pewność, stabilność, tożsamość, niezależność, ochrona, poziom  
i jakość życia, wskazuje na ciągle rozszerzający się zakres przedmiotu 
bezpieczeństwa. W konsekwencji zrodziła się potrzeba wyszczególnienia 
wielorakich rodzajów bezpieczeństwa, wśród których znajdują się: 

− bezpieczeństwo militarne; 

− bezpieczeństwo polityczne; 

− bezpieczeństwo ekonomiczne; 

− bezpieczeństwo kulturowe; 

− bezpieczeństwo społeczne; 

− bezpieczeństwo ekologiczne.25 
Wskazana tu różnorodność pozwala na wyróżnienie głównego elementu 

tożsamości nauk o bezpieczeństwie jakim jest interdyscyplinarność, która wpisuje 

 
21 R. Wróblewski, Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego. Siedlce 2017, s. 89. 
22 Tamże, s. 130. 
23 Tamże, s.131. 
24 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe… dz. cyt., s. 30. 
25 J. Pawłowski, Bezpieczeństwo – dyscypliną naukową i kierunkiem studiów (w:) J. Pawłowski (red.): 

Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa), Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej. 
Warszawa 2017, s. 19. 



44 

 

 

się w obserwowaną w nauce tendencję do scalania, a nie dzielenia nauki.26 Z tego 
względu, po wyróżnieniu dwóch podstawowych składników bezpieczeństwa jakimi 
są gwarancje nienaruszalności przetrwania danego podmiotu i swobody jego 
rozwoju, można wskazać na pewność, która zdaniem Jacka Pawłowskiego stanowi 
istotę bezpieczeństwa. W związku z powyższym bezpieczeństwo w syntetycznym 
ujęciu można określić jako obiektywną pewność gwarancji nienaruszalnego 
przetrwania i swobód rozwojowych.27 Państwo i naród są najczęściej 
wykorzystywanymi desygnatami, w odniesieniu do których formułowane są definicje 
dotyczące bezpieczeństwa.28 

Warto przywołać definicję Waldemara Kitlera, który uznaje bezpieczeństwo 
narodowe za najważniejszą wartość, potrzebę narodową i priorytetowy cel działania 
państwa, ale też jednostek i grup społecznych. Jest to też jego zdaniem proces, który 
realizowany przez różne środki gwarantuje trwały i wolny od zakłóceń byt i rozwój 
narodowy państwa. Pociąga to za sobą ochronę i obronę państwa jako instytucji 
politycznej oraz ma zapewniać ochronę przed zagrożeniami jednostkom, 
społeczeństwu i środowisku naturalnemu.29 

Ryszard Wróblewski ujmuje bezpieczeństwo narodowe jako „pewność co do 
zdolności państwa jako podmiotu bezpieczeństwa do urzeczywistniania wartości 
chronionych przedmiotów referencyjnych: jednostek, społeczeństwa i aparatu 
państwowego w warunkach istniejących i przyszłych zagrożeń zewnętrznych  
i wewnętrznych”. Nie mając pewności w kwestii możliwości państwa do ochrony 
swoich przedmiotów referencyjnych konieczne jest posługiwanie się terminem 
„poziom bezpieczeństwa narodowego”.30 
 

Wieloaspektowa perspektywa badania bezpieczeństwa narodowego 
Dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego przejawiające się 

poszukiwaniem podstaw do skutecznych działań mogących je urzeczywistnić 
wyrażają się poprzez wielorakie i komplementarne podejścia. Profesor Wróblewski 
do dziewięciu wymienionych podejść tradycyjnych dołącza podejście systemowe, 
podmiotowo-przedmiotowe i aksjologiczne.31 Do tradycyjnych podejść należą: 

− podejście behawioralne – dotyczy jednostki ludzkiej i zajmuje się badaniem 
jej zachowania powodowanego poczuciem bezpieczeństwa lub jego braku, 
odczuwanie bezpieczeństwa przez człowieka ma wymiar instynktowny  
i jest odbiciem wrodzonych potrzeb egzystencjalnych determinujących 
trwanie i rozwój jednostki; 

− podejście psychologiczne – odnosi się do percepcji bezpieczeństwa przez 
jednostkę, ujętą w trzech stanach: bezpieczeństwa zerowego, 
bezpieczeństwa pozornego i bezpieczeństwa postrzeganego; 

− podejście filozoficzne – łączy się z próbami wyjaśnienia istoty 
bezpieczeństwa jednostek, społeczeństwa i aparatu państwowego, 

 
26 Tamże, s. 20, 21. 
27 Tamże, s. 36. 
28 S. Jarmoszko, W. Barszczewski, Bezpieczeństwo społeczne… dz. cyt., s. 15, 16. 
29 Tamże, s. 19. 
30 R. Wróblewski, Bezpieczeństwo narodowe: zintegrowane i zrównoważone, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego. Siedlce 2019, s. 27, 28. 
31 Tamże, s. 29. 
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początkowo koncentrowało się na rozważaniach nad wojną i pokojem,  
a z czasem objęło zagadnienia pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa; 

− podejście historyczne – związane jest z badaniem przeszłości działań  
i wytworów ludzkich oraz ich wpływu na pojmowanie bezpieczeństwa przez 
jednostki, społeczeństwa i aparat państwowy, bazuje na źródłach pisanych, 
ale również na innych świadectwach kultury materialnej i duchowej; 

− podejście nauk społecznych – wiąże się z problematyką bezpieczeństwa 
przedmiotów referencyjnych w ujęciu nauk o bezpieczeństwie, 
ekonomicznych, socjologicznych, prawnych, o polityce i administracji; 

− podejście mitologiczne – wyjaśnia i rozwiązuje zagadnienia bezpieczeństwa 
przedmiotów społecznych poprzez religię, magię, mity i legendy, które są 
dla ludzi jednym ze sposobów myślowego porządkowania świata, a poprzez 
alegorię wyjaśniają złożone procesy naturalne, pomagają pielęgnować 
pamięć o zwycięstwach i wodzach; 

− podejście konstytucyjne – ma podłoże w odwoływaniu się do ustawy 
zasadniczej i sformułowanych w niej zasadach funkcjonowania państwa 
będącego podmiotem bezpieczeństwa narodowego i usytuowania 
prawnego jednostek i społeczeństwa w organizacji państwowej; 

− podejście planistyczne – związane jest z opracowywaniem strategii 
bezpieczeństwa narodowego, by poprzez jej implementację wdrażać 
odpowiednie plany i długofalowe programy; 

− podejście wojskowe – uznawało przewodnią rolę sił zbrojnych  
w urzeczywistnianiu bezpieczeństwa narodowego, a obecnie traktuje siły 
zbrojne jako instrument polityki bezpieczeństwa państwa.32 

Zrozumienie współczesnego bezpieczeństwa narodowego wymaga trzech 
kolejnych podejść jakimi są podejścia: systemowe, podmiotowo-przedmiotowe  
i aksjologiczne. 

Podejście systemowe opiera się na tworzeniu i doskonaleniu z założenia 
sprawnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa narodowego, a jego istotę 
stanowi integracja wszystkich wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Podejście to 
wymaga powiązania aspektów militarnych i niemilitarnych w jednolity system 
działania i wiązania podsystemów funkcjonalnych jakimi są obrona narodowa  
i zarządzanie kryzysowe. Wszystkie elementy systemu bezpieczeństwa 
narodowego są integrowane przez planowanie obronne i cywilne. 

Podejście podmiotowo-przedmiotowe stawia pytania o to kto i komu zapewnia 
bezpieczeństwo. Ustalenie pożądanego poziomu bezpieczeństwa przedmiotów 
referencyjnych postrzeganego jako proces jest zadaniem podmiotu bezpieczeństwa. 
Na bezpieczeństwo narodowe składa się podmiot bezpieczeństwa i trzy przedmioty 
referencyjne: obywatele, społeczeństwo i aparat państwowy. Obywatelstwo jest 
statusem i jednocześnie stosunkiem do społeczeństwa, a struktury społeczne są 
wyrazem integracji społecznej obywateli, która zakłada dzielenie norm i wartości 
społecznych. Jednostka jest zasadniczym beneficjentem bezpieczeństwa 
narodowego. Społeczeństwo jest siecią międzyosobniczych i międzygrupowych 
relacji koniecznych i wystarczających do trwania i rozwoju należących do niego grup 
i jednostek. Naród zaś to wspólnota zorganizowana politycznie, a o jego formowaniu 
i utrwalaniu decyduje wspólnota celów, ideałów i wartości. Państwo tworzy ramy 

 
32 Tamże, s. 29-55. 
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zewnętrzne narodu, w których dokonują się procesy integracji kulturalnej, językowej 
i ekonomicznej. Państwo powoduje powstawanie wspólnoty losów historycznych  
i tworzy wspólną dla całego narodu ideologię państwową, popiera działalność 
kulturalną i bywa promotorem powstawania religii narodowej. Ludność, terytorium, 
władza publiczna i uznanie przez inne państwa są składnikami konstytutywnymi 
państwa. Odgrywa ono decydującą rolę w procesie kształtowania się narodu, który 
ma prawo do jedności, odrębności kulturalnej, społecznej, gospodarczej  
i politycznej.33 

Ostatnim podejściem do bezpieczeństwa narodowego wymienionym przez 
profesora Wróblewskiego jest podejście aksjologiczne, które uznaje trwanie  
i rozwój za kluczowe wartości kierujące egzystencją przedmiotu referencyjnego, 
której warunki nazywamy wyzwaniami, szansami i zagrożeniami.34 

W rozważaniach na temat bezpieczeństwa warto wskazać na definicję 
bezpieczeństwa narodowego (państwowego) przedstawioną przez Andrzeja Glena, 
który przedstawia je jako pewność istnienia państwa, jego trwałości, zachowania 
tożsamości, suwerenności oraz bytu i rozwoju zarówno samego państwa, jak  
i narodu w środowisku wyzwań i zagrożeń.35 

Jednakże, badając problemy bezpieczeństwa państwa istotne jest, by pamiętać 
o antropocentryczności bezpieczeństwa, gdyż w naukach społecznych 
rozpatrywane jest ono z perspektywy ludzkiego interesu. W takim świetle widzi też 
bezpieczeństwo Stanisław Jarmoszko przedstawiając bezpieczeństwo w dążącym 
do uniwersalności ujęciu jako właściwość danego podmiotu i dynamiczny stan 
wynikający z braku oddziaływania zagrożeń. Stan ten zapewnia satysfakcjonujące 
trwanie, niezakłócone funkcjonowanie i rozwój podmiotu. Bezpieczeństwo widziane 
w ten sposób jest stanem pewnym, pomyślnym i oczekiwanym. S. Jarmoszko 
przestrzega jednak przed zawłaszczaniem bezpieczeństwa przez człowieka, gdyż 
jest ono także właściwe innym istotom żywym, jednocześnie zwracając uwagę na 
to, że już od wieków wielcy filozofowie przypominali, że bezpieczeństwo nie bierze 
się z niczego, że nie dają go prawa natury, a środowisko człowieka należy poddawać 
sekurytyzacji, dlatego zjawisko bezpieczeństwa ma charakter konstruktywistyczny, 
jest tworem ludzkiej myśli i pracy i można określić je jako stan intencjonalnie 
wykreowany przez człowieka.36 
 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
Badania aktualnej sytuacji politycznej, militarnej, społecznej i ekonomicznej  

z jednej strony pozwalają na stworzenie poczucia bezpieczeństwa, a z drugiej strony 
pokazują, że wachlarz źródeł zagrożeń i wyzwań ma ogromną rozpiętość  
i rodzi świadomość braku stabilizacji, która uzasadnia potrzebę rozszerzenia 
zakresu problematyki, jaką należy uwzględnić badając kwestie bezpieczeństwa.  

Człowiek, który zalicza bezpieczeństwo do najważniejszych potrzeb i wartości, 
jednocześnie poprzez rozwój cywilizacyjny sam tworzy zagrożenia dla samego 
siebie, dla kultury, którą tworzy, dla państwa, które powinno zapewnić mu opiekę, 
dla kontynentu i dla planety, na których żyje. Dobra, które zostały wytworzone przez 

 
33 Tamże, s. 55-61. 
34 Tamże, s. 61. 
35 A. Glen, Podstawy poznawcze bezpieczeństwa… dz. cyt., s. 63. 
36 Tamże, s. 21, 22, 35, 36, 37. 
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człowieka i świat, który udało mu się sobie podporządkować nie dają mu pełnej 
radości, a raczej wywołują strach i świadomość utraty swojej siły i wpływu na świat.37 

S. Jarmoszko zauważa, że bezpieczeństwo nigdy nie występuje bezwzględnie, 
bezgranicznie i nieodwołalnie. Stan bezpieczeństwa lub proces zaspokajania tej 
potrzeby zakłócany jest przez stan niebezpieczeństwa i zagrożenia, kiedy następuje 
naruszenie określonej wartości cenionej przez podmiot. Oprócz psychologicznego 
ujęcia zagrożenia, można także postrzegać je przez pryzmat filozoficzny widząc  
w zagrożeniu zło, które budzi grozę i lęk przed utratą dobra już posiadanego lub 
dobra, które dopiero mamy nabyć. Zagrożeniem są też zjawiska, które mogą 
stanowić barierę w rozwoju danego podmiotu.38 

Jacek Czaputowicz stwierdza, że szeroka definicja zagrożenia bezpieczeństwa 
uwzględnia działanie lub ciąg wydarzeń zagrażających w krótkim okresie jakości 
życia mieszkańców lub ograniczających możliwości dokonywania wyborów 
politycznych przez instytucje danego państwa. W jego ocenie zagraża to 
suwerenności i niezależności państw, a to wiedzie do podważenia porządku 
politycznego. Wyzwaniem dla bezpieczeństwa są zjawiska, które wymagają 
sformułowania odpowiedzi i podjęcia adekwatnych działań.39 

A. Glen akcentując kwestię utrzymania kontroli nad możliwymi zagrożeniami 
utożsamia bezpieczeństwo narodowe z bezpieczeństwem państwa. Zagrożenia 
utrzymywane na akceptowalnym poziomie pozwalają państwu normalnie 
funkcjonować, a wytworzone przez człowieka artefakty, jak też przyroda działają na 
siebie wzajemnie tworząc prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń 
pozytywnych.40 

 
Kategorie zagrożeń 
Współczesne zagrożenia nie ograniczają się do zagrożeń dla bezpieczeństwa 

państwa, jego suwerenności i integralności terytorialnej.41 Z uwagi na złożoność  
i ogromną dynamikę wielu zjawisk oraz procesów społecznych, gospodarczych, 
kulturowych i religijnych wynikających z procesów globalizacyjnych, natężenie 
ryzyka i potencjalnych zagrożeń wzrosło, a to jest przyczyną trudności wielu państw 
w zagwarantowaniu bezpieczeństwa jako podstawowej potrzeby i prawa jednostek, 
społeczności i narodów, dla których bezpieczeństwo jest wartością należną.42 

Odnosząc się do zmian w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego po 
zakończeniu zimnej wojny Roman Kuźniar wyróżnia cztery kategorie zagrożeń: 

− tradycyjne, których przejawem jest użycie sił zbrojnych między państwami; 

− nietradycyjne, inaczej asymetryczne, powstające w wyniku aktywności 
podmiotów pozapaństwowych w życiu międzynarodowym; 

− powiązane z rozwojem cywilizacyjnym; 

− uwarunkowane rozszerzeniem się definicji bezpieczeństwa.43 

 
37 L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin. Warszawa 2017, s. 7. 
38 S. Jarmoszko, W. Barszczewski, Bezpieczeństwo społeczne… dz. cyt., s. 150, 151. 
39 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe… dz. cyt., s. 23. 
40 S. Jarmoszko, W. Barszczewski, Bezpieczeństwo społeczne… dz. cyt., s. 19, 20. 
41 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe… dz. cyt., s. 8. 
42 J. Pawłowski, Bezpieczeństwo – dyscypliną naukową… dz. cyt., s. 21, 22. 
43 R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, M. Madej, K. Pronińska, M. Sułek,  

M. Tabor, A. Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 
2012, s. 41. 
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Zagrożenia tradycyjne zdaniem R. Kuźniara mogą tkwić w strukturze porządku 
międzynarodowego lub wynikać z natury wewnętrznej i zewnętrznej polityki państw. 
Poza tym, mogą one być efektem niezakończonych procesów narodowotwórczych  
i dążeń narodów do samostanowienia poprzez ustanowienie własnego państwa. 
Wreszcie, zagrożenia tradycyjne mogą być związane z pojawieniem się idei, które 
w celu urzeczywistnienia porządku społecznego będącego częścią danej ideologii 
skłonią państwa lub jednostki do użycia siły w imię tej ideologii.44 

Podział powyższy nie wyklucza wzajemnego nakładania się  
i współwystępowania wszystkich wymienionych zagrożeń, a ich zdefiniowanie 
pozwoli na skuteczne przeciwstawienie się im. 

Do strukturalnych przyczyn zagrożeń porządku międzynarodowego, które 
wynikają z natury międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa na obecnym 
etapie jego rozwoju Roman Kuźniar zalicza brak pełnej zdolności instytucji 
odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa do zapobiegania narastaniu 
kryzysów wewnątrzpaństwowych, które przeradzają się w konflikty wewnętrzne  
i które mogą zostać umiędzynarodowione lub przerodzić się w konflikty między 
państwami. Świadczy to o ograniczonej zdolności społeczności międzynarodowej do 
zapobiegania użyciu siły w stosunkach między państwami. Stan taki wynika  
z braku centralnej władzy w stosunkach międzynarodowych, a budowane namiastki 
takiej władzy działają selektywnie, gdyż o ile mocarstwa potrafią działać skutecznie 
wobec państw słabych lub wykluczonych ze społeczności międzynarodowej, to 
aktywność taka nie daje rezultatu wobec mocarstw lub państw, które są przez nie 
chronione. Stan ten wynikać może z głębokich, historycznie ukształtowanych 
nierówności pomiędzy państwami i regionami. Państwa najwyżej rozwinięte 
wchodzą w sojusze, koalicje obronne i przymierza, podczas gdy te najsłabsze  
i najbiedniejsze są takiej możliwości pozbawione. Dysproporcje i nierówności 
rozwojowe mogą być kontestowane przez słabych, a gdy poczucie 
niesprawiedliwości rodzące się z poczucia braku możliwości zniwelowania różnic 
nałoży się na czynniki religijne i etniczne dochodzi do aktów terroru, rebelii i powstań, 
które są tłumione przez państwa, przeciwko którym są one kierowane.45 

Innym czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo międzynarodowe jest ustrój 
wewnętrzny państw. Użycie siły w państwach totalitarnych i autorytarnych służy 
utrzymaniu posłuszeństwa, daje rządzącym poczucie legitymizacji władzy i jest 
instrumentem polityki.46 

Z uwagi na to, że zawsze mogą pojawić się nowe zagrożenia, zdaniem Jacka 
Czaputowicza całkowite bezpieczeństwo nie jest możliwe do osiągnięcia,  
a dążenie do niego nigdy nie będzie zakończone.47 

Istnieje wiele kryteriów, według których klasyfikowane są zagrożenia 
bezpieczeństwa narodowego. Poza kryteriami źródła zagrożeń, środowiska, zasięgu 
zagrożenia, skali zagrożenia, skutków zagrożeń i miejsca zagrożenia, do 
najpowszechniejszego kryterium zaliczyć można kryterium przedmiotowe dzielone 
na kilka rodzajów zagrożeń.48 Zagrożenia polityczne występują, gdy państwo nie 
może wypełniać swoich głównych funkcji, a działania organów i instytucji 

 
44 Tamże. 
45 Tamże, s. 43-46. 
46 Tamże, s. 49. 
47 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe… dz. cyt., s. 25. 
48 E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin. Warszawa 2015, s. 40. 
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realizujących cele i interesy narodowe są osłabione. Może to prowadzić do obalenia 
legalnych władz, naruszenia racji stanu, interesów narodowych i praworządności  
i podważenia pozycji międzynarodowej państwa. Przykładami tego typu zagrożeń 
mogą być nieprzestrzeganie umów prawa międzynarodowego, zmiany granic  
w otoczeniu państwa, przeciwstawianie się tendencjom stabilizacyjnym  
i integracyjnym w regionie, funkcjonowanie w państwie separatystycznych grup 
dążących do uzyskania autonomii, korupcja i działania grup przestępczych  
w strukturach władzy, zastraszanie państw, sprawowanie władzy poprzez użycie 
siły, masowe migracje obywateli, upartyjnienie struktur państwa, słabość struktur 
demokratycznych, ingerencja w wewnętrzne sprawy państwa i niskie nakłady na 
bezpieczeństwo.49 

Zagrożenia ekonomiczne dotyczą zagadnień produkcji, wymiany i rozdziału 
dóbr w państwie i dysponowania nimi. Określa się je jako zagrożenia gospodarcze. 
Mogą one dotykać finansów państwa, procesu produkcji, handlu i dostępu do 
surowców, w tym energetycznych. Egzemplifikacją tego rodzaju trendów jest niskie 
tempo rozwoju gospodarczego.50 

Bezpieczeństwo ekonomiczne wiąże się z zagrożeniami dotyczącymi szeroko 
pojętego dobrobytu. Obejmuje bezpieczeństwo dostaw surowców, dostęp do 
rynków, bezpieczeństwo finansowe i kredytowe, jak też bezpieczeństwo techniczno-
przemysłowe. Częścią bezpieczeństwa ekonomicznego jest też bezpieczeństwo 
żywnościowe, a jego zapewnienie polega na zagwarantowaniu fizycznej  
i ekonomicznej dostępności żywności. Ponadto, istotną kwestią jest dostęp do 
surowców, zwłaszcza ropy naftowej, gazu i rzadkich minerałów, które będąc 
wykorzystywanymi do produkcji na potrzeby wojska, mogą służyć budowaniu potęgi 
militarnej państwa.51 Niezwykle ważnym elementem bezpieczeństwa 
ekonomicznego jest bezpieczeństwo energetyczne, które gwarantowane jest 
swobodnym dostępem do surowców energetycznych. W reakcji na wojny i konflikty 
zbrojne państwa w sferze ekonomicznej mogą stosować sankcje gospodarcze, 
wojny handlowe i wojny ekonomiczne. Jednakże nie zawsze przynoszą one 
zamierzone skutki, gdyż nie przyczyniają się do zmiany polityki przeciwników.52 

Charakter środowiska międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku 
kształtujący się od zmierzchu Układu Warszawskiego i rozpadu Związku 
Radzieckiego był warunkowany globalizacją i wpływem terroryzmu 
międzynarodowego. Powstał nowy układ geostrategiczny, którego następstwami 
obok gróźb konfliktów zbrojnych na tle granicznym i etnicznym między nowymi 
podmiotami politycznymi były ekonomiczne skutki zerwania wielu kontaktów 
handlowych i odcięcie od tradycyjnych rynków zbytu. Ponadto, wzrosła rola „aktorów 
niepaństwowych” i transnarodowych organizacji przestępczych, które wykorzystują 
sieci finansowe i transportowe, a mając do dyspozycji ogromne środki finansowe  
z łatwością mogą zastosować różnorodne, legalne i nielegalne środki walki.53 

 
49 Tamże, s. 40, 41. 
50 Tamże, s. 41. 
51 R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 

2010, s. 91. 
52 Tamże, s. 92. 
53 J. Pawłowski, Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego po zimnej wojnie. Zagrożenia 

asymetryczne (w:) T. Zacharuk, M. Minkina, B. Czeluścińska (red.): Bezpieczeństwo, edukacja, 
wychowanie. Tom I. Bezpieczeństwo w przeszłości i obecnie. Księga jubileuszowa dedykowana 
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Czynniki tu opisane przyczyniły się również do powstania nowego rodzaju wojny, 
którym jest wojna hybrydowa. 

Mówiąc o powiązaniach bezpieczeństwa, wojny i ekonomii nie można nie 
wspomnieć o teorii fal cywilizacyjnych stworzonej przez Alvina Tofflera, który 
dowodził, że sposobom prowadzenia wojen odpowiadają sposoby zdobywania dóbr 
materialnych.54 

Świat ulegający stałym przemianom, których konsekwencje mają wpływ na 
bezpieczeństwo państwa pod wpływem procesów globalizacyjnych i rewolucji 
technologicznej w rozwoju środków komunikacji jest inny jakościowo i strukturalnie. 
W takim świecie nowy wymiar zyskały zagrożenia dotychczas pojmowane  
w kategoriach bezpieczeństwa wewnętrznego.55 

Dyskusja o bezpieczeństwie toczy się na różnych poziomach i w różnych 
kontekstach. Mimo, że sfera polityczno-militarna wiedzie prym, jednak zjawisko 
globalizacji zmusza nas do bardzo szerokiego traktowania bezpieczeństwa. 
Perturbacje giełdowe, spekulacje, operacje finansowe wiążące się z dużym 
ryzykiem, liberalizacja wolnego handlu, powstanie nowych ośrodków gospodarczych 
w obszarach Dalekiego Wschodu, Azji i Pacyfiku, wzrost znaczenia gospodarczego 
Chin i Indii, które zużywają więcej surowców, energii i żywności są wyzwaniami dla 
światowego bezpieczeństwa ekonomicznego.56 Przewaga usług finansowych nad 
wytwórczą gospodarką, dążenie do maksymalizacji zysku to świadectwo naszych 
czasów. Nadal trwający kryzys finansowy i w jego efekcie powstały kryzys 
gospodarczy z pewnością zmieniają ład międzynarodowy, w którym Stany 
Zjednoczone przestają być światowym graczem, a Rosja po raz kolejny udowadnia, 
że jest kolosem na glinianych nogach.  

Świat, w którym żyjemy jest paradoksalnie światem, w którym państwa upadłe 
i słabe są zagrożeniem, gospodarka światowa jest regulowana przez podmioty 
niepaństwowe i ponadnarodowe korporacje, którym obce jest pojęcie ojczyzny. 
Funkcjonują w zakresie finansów na skraju dopuszczalnego ryzyka, co w świecie 
splecionym globalnymi powiązaniami grozi kryzysem, którego jak w dominie nie da 
się zahamować.57 

 
Nowe spektrum zagrożeń 
Wiek XXI utrzymał stare zagrożenia i nasilił nowe. Terroryzm islamski, konflikt 

arabsko-izraelski na Bliskim Wschodzie, separatyzm czeczeński na terytorium Rosji, 
dżihad prowadzony przez Al-Kaidę, wojna z terroryzmem zainicjowana przez USA, 
Arabska Wiosna, interwencje i wojny w Libii i w Syrii, są efektem zagrożeń świata  
w XXI w. i same stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego. Obraz 

 
Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. 
Siedlce 2015, s. 80, 81, 85. 

54 L. Wyszczelski, Wizje wojen XXI wieku (w:) T. Zacharuk, M. Minkina, B. Czeluścińska (red.): 
Bezpieczeństwo, edukacja, wychowanie. Tom I. Bezpieczeństwo w przeszłości i obecnie. Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego. Siedlce 2015, s. 146. 

55 T. R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego 
paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Difin. Warszawa 2018, s. 11. 

56 J. Czaja, Kilka uwag o bezpieczeństwie u progu drugiej dekady XXI wieku (w:) M. Kubiak, M. Minkina 
(red.): Wojna o pokój. Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego. Siedlce 2011, s. 20. 

57 Tamże, s. 35. 
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zagrożeń uzupełnia niebezpieczeństwo proliferacji broni jądrowej, wyścig zbrojeń 
konwencjonalnych, rywalizacja technologiczna, cyberprzestępczość  
i cyberterroryzm, zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, zmiany klimatyczne 
i zanieczyszczenie powietrza. Do tego spektrum zagrożeń dołączyło ogromne 
wyzwanie migracyjne. Nie można zaprzeczyć, że źródłem wielkiego kryzysu 
migracyjnego były interwencje Zachodu na Bliskim Wschodzie i transnarodowa 
przestępczość zorganizowana zarabiająca na przemycie ludzi do Europy.58 

Mentalność społeczeństwa ukształtowana na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń, jak też sposób prezentowania zagrożeń przez ośrodki władzy  
i media wpływają na poczucie bezpieczeństwa ludzi, którzy tworzą daną 
społeczność. Poczucie to może być sterowane na potrzeby mobilizacji społeczeństw 
lub tworzenia podziałów między grupami społecznymi, a także ułatwia politykom 
podejmowanie działań nawet takich jak rozpoczęcie wojny przy wysokim poparciu 
społecznym. To poczucie zagrożenia wynika z wpływu docierających do podmiotu 
bodźców zmysłowych, przekazów werbalnych i niewerbalnych. Ocena skutków 
potencjalnych zagrożeń wymaga uwzględnienia sposobu identyfikacji zagrożonych 
wartości. Poprzez wytworzony strach politycy, terroryści, przestępcy, przełożeni,  
a nawet bliscy mogą starać się kierować ludzkim zachowaniem stosując swoistą 
inżynierię społeczną.59 

Rozpatrując kwestie bezpieczeństwa poszczególnych państw należy przyjrzeć 
się zagrożeniom interesów narodowych, które godzą w struktury i instytucje 
państwa, w jego porządek konstytucyjny, co prowadzi do osłabienia jego stabilności 
politycznej i społeczno-ekonomicznej. Takie wrogie wobec państwa działania mają 
formę wymuszeń na władzy prowadzenia określonej polityki lub działań, mogą być 
próbą obalenia władzy. Należą też do nich zmiany ustrojowe, osłabianie potencjału 
gospodarczego, społecznego i wojskowego, korupcja w życiu gospodarczym  
i przestępczość zorganizowana, a także niepokoje społeczne na tle ideologicznym  
i rasistowskim.60 

Wśród zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego według 
Jacka Czaputowicza znajdują się następujące czynniki: niedostateczny rozwój 
wzorów współpracy, przetrwanie zimnowojennej mentalności wyrażającej się 
brakiem zaufania i postawą konfrontacyjną, próby stworzenia stref wpływów i linii 
podziałów, dominacja koncepcji bezpieczeństwa opartego na równowadze sił oraz 
skłonność do używania siły w rozwiązywaniu konfliktów. Zagrożeniem jest też 
rozdźwięk między zasadą terytorialnej integralności a prawem narodów do 
samostanowienia oraz nierozwiązane spory terytorialne. Niestabilność 
demokratycznych struktur politycznych oraz naruszenia podstawowych norm 
międzynarodowych również stanowią szczególny problem dla funkcjonowania 
państw i systemu ładu światowego. Dotkliwe są też skutki kruchości struktur 

 
58 R. Zięba, Bezpieczeństwo europejskie w zmieniającym się ładzie międzynarodowym (w:) M.F. Gawrycki, 

E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba (red.): Tendencje 
i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
Warszawa 2016, s. 681. 

59 R. Jakubczak, B. Wiśniewski (red.): Wyzwania szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa 
narodowego RP o charakterze wewnętrznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Szczytno 2016, 
s. 65-67. 

60 R. Wróblewski, Bezpieczeństwo narodowe: zintegrowane… dz. cyt., s. 83. 
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demokratycznych w państwach, które zdobyły suwerenność po zakończeniu zimnej 
wojny.61 

 
Zakończenie 
Wielość złożonych procesów zachodzących we współczesnym, 

zglobalizowanym środowisku bezpieczeństwa w coraz większym stopniu wpływa na 
bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.62 Dążenia jednostek, państw  
i społeczeństw do zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa w konsekwencji 
kreują ład i pokój. 

Wszystkie podmioty społeczne narażone są na zagrożenia. Ich neutralizacja 
zapewnia państwom bezpieczeństwo, przetrwanie i rozwój. Państwa, narody  
i jednostki muszą identyfikować oraz reagować na negatywne zmiany i warunki 
stwarzające potencjalne lub rzeczywiste zagrożenia, by nie utracić chronionych 
przez siebie wartości. 

Zaprezentowane w artykule podstawowe definicje zjawiska i procesu 
bezpieczeństwa, sposoby jego kategoryzowania i charakterystyczne cechy 
wskazują na interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, uwypuklają kwestię ich 
tożsamości i wskazują na potrzebę łączenia problematyki bezpieczeństwa 
z zagadnieniami jego zagrożeń. 

Bezpieczeństwo, którego nieodłącznym wyznacznikiem jest zmienność 
podkreślająca konieczność ujmowania go jako nie tylko stan, ale i proces, ulega 
dynamicznym zmianom, dlatego konieczna jest ciągła działalność jednostek, 
społeczności lokalnych, państw i organizacji międzynarodowych, by dążyć do 
pożądanego stanu bezpieczeństwa. 

 
Streszczenie 
Bezpieczeństwo jest wartością różnorako definiowaną i dynamiczną,  

a poglądy na jego temat stale ewoluują. Jest ono uznawane za naczelną potrzebę 
ludzi i oznacza stan pokoju i pewności, który przynosi wolność od odczuwania stanu 
zagrożenia. Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą i warunkiem do osiągania 
innych celów. Ze względu na podmiot i przedmiot bezpieczeństwa jest ono wielorako 
kategoryzowane. Zmiany w środowisku bezpieczeństwa skutkują pojawieniem się 
nowych zagrożeń. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, kategoryzacja, zagrożenia, wyzwania. 
 
Summary 
Security is a value that is defined in various ways, it is dynamic and the views 

on security are constantly evolving. It is recognized as the primary need of people 
and signifies a state of peace and certainty that brings freedom from the perception 
of a state of emergency. Security is a basic need and a condition for achieving other 
goals. Due to the subject and object of security, it is categorized in many ways. 
Changes in the security environment result in the emergence of new threats. 

Key words: security, categorization, threats, challenges. 
 

 
61 J. Czaputowicz, System czy nieład. Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe 

PWN. Warszawa 1998, s. 24. 
62 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, 

Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011, s. 383. 
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MONITORING WIZYJNY JAKO ELEMENT KSZTAŁTOWANIA 

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W DUŻYCH AGLOMERACJACH 
MIEJSKICH – ASPEKTY WYBRANE, NA PRZYKŁADZIE M. ST. WARSZAWY 

 
 
Miasto stołeczne Warszawa jest stolicą Rzeczypospolitej Polskiej,  

a jednocześnie gminą mającą status miasta na prawach powiatu.1 Warszawa, 
oprócz „ustawowych” zadań przewidzianych przepisami dotyczącymi samorządu 
gminnego i samorządu powiatowego, wykonuje zadania „o szczególnym 
charakterze”.2 Zadania te wynikają ze stołecznego charakteru miasta, które  
w szczególności powinno zapewnić warunki niezbędne do: 

1) funkcjonowania w mieście naczelnych i centralnych organów państwa, 
obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz 
organizacji międzynarodowych; 

2) przyjmowania delegacji zagranicznych; 
3) funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym, 

mających znaczenie dla stołecznych funkcji miasta. 
Wymienione zadania stosownie do unormowań ustawy o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.3 
Do zadań własnych m. st. Warszawy należą natomiast sprawy dotyczące 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  
i przeciwpowodziowej,4 a także obronności.5 Jednym z narzędzi służących ich 
wypełnieniu są technologie wideo dozoru instalowane w przestrzeni publicznej.6 

W celu wykonywania zadań tak własnych, jak i zleconych, z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli (ale także innych) – m. st. Warszawa może: 

1) utworzyć własne jednostki organizacyjne; 
2) powierzyć realizację tych zadań w drodze umów innym podmiotom  

w organizacjom pozarządowym7.  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 

 
1 art. 1 ust. 1 ustawy, z dnia 15 marca 2002 r.  o ustroju miasta stołecznego Warszawy, (Dz.U. Nr 41, 

poz. 361) tj. z dnia 1 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1438) tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1817). 

2 zob. art. 38 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 506). 

3 art. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. 
4 art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. z dnia 22 lutego 2019 r. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 i pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 511). 

5 art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. z dnia 22 lutego 
2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 511). 

6 J. Lewandowski, P. Matczak, Monitoring wizyjny jako narzędzie prewencji kryminalnej – analiza 
skuteczności systemu monitoringu w Poznaniu, „Samorząd Terytorialny” nr 7-8 (2015), s. 126. 

7 art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
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1998 r. o finansach publicznych8 - Rada m. st. Warszawy utworzyła z dniem  
1 kwietnia 2003 r. jednostkę budżetową m. st. Warszawy pod nazwą Zakład Obsługi 
Systemu Monitoringu (ZOSM). Formalną podstawą utworzenia ZOSM była uchwała 
Nr IX/101/2003 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 marca 2003 r. ZOSM został 
utworzony, jako samodzielna jednostka organizacyjna (jednostka budżetowa) m. st. 
Warszawy. Załącznik do wymienionej uchwały stanowi Statut ZOSM. Wedle jego  
§ 3 do zakresu działania Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu należy: 

1) obsługa osobowa systemu monitoringu wizyjnego zapewniająca 
całodobową obserwację i rejestrację obrazu miejsc objętych nadzorem 
kamer; 

2) prowadzenie dokumentacji na stanowiskach oglądowych; 
3) prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej wynikającej z potrzeb obsługi 

systemu; 
4) finansowanie kosztów związanych z obsługą systemu; 
5) opracowywanie analiz efektów funkcjonowania systemu; 
6) sporządzanie rocznych sprawozdań z uzyskanych w wyniku pracy 

operatorów systemu efektów działalności; 
7) inicjowanie działań i współpraca z innymi instytucjami przy rozwoju systemu; 
8) współpraca z wykonawcą systemu; 
9) propagowanie systemu, w tym prowadzenie strony internetowej; 
10) współpraca z jednostkami Policji, Zarządem Dróg Miejskich oraz innymi 

instytucjami samorządowymi. 
W tym miejscu, szczególnie w kontekście obowiązku wykonywania przez m. st. 

Warszawę zadań wynikających z jego „stołeczności”, wspomnianych na wstępie, 
należy zwrócić uwagę na fakt zawarcia przez ZOSM odpowiednich 
porozumień/umów w przedmiocie udostępnienia sygnału z warszawskiego systemu 
monitoringu wizyjnego Biuru Ochrony Rządu i warszawskiej Straży Miejskiej. Przy 
czym np. porozumienie z BOR ma „umożliwić skuteczniejszą realizacji zadań BOR 
wynikających z art. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.)”.  

 
Monitoring wizyjny w prawie międzynarodowym i UE 
Wedle zasad porządku prawnego wyrażonego zapisami Konstytucji RP,9 każdy 

ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia 
oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.10 Nikt nie może być obowiązany 
inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.11 
Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji 
o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.12 

Zgodnie z art. XII Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka nie wolno ingerować 
samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego 
korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy 
człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu. 

 
8 tj. z dnia 13 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). 
9 z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). 
10 art. 47 Konstytucji RP. 
11 art. 51 ust. 1 Konstytucji RP. 
12 art. 51 ust. 2 Konstytucji RP. 
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W art. 16 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych13 
postanowiono, że nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną 
ingerencję w jego życie, prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję ani też na 
bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię. Każdy ma prawo do ochrony przed 
tego rodzaju ingerencjami i zamachami. 

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, mieszkania oraz 
tajemnicy korespondencji, zagwarantowano w art. 8 Konwencja o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności.14 Inaczej jednak niż to ma miejsce w cyt. wyżej 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencja dopuszcza pod pewnymi 
warunkami ograniczenie tych praw w przepisach wewnętrznych. Zasadą jest, że jest 
ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, a wyjątkami są przypadki 
przewidziane przez ustawę i konieczne w demokratycznym społeczeństwie z uwagi 
na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt 
gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę 
zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. 

Prezentowana tematyka była również przedmiotem stosownego stanowiska 
Rady Europy. Po raz pierwszy na forum Rady Europy zagadnienia monitoringu był 
przedmiotem rozważań w roku 1968. Wtedy to zgromadzenie Parlamentarne 
wystosowało do Komitetu Ministrów zalecenie nr 509, w którym wskazano na 
potrzebę określenia, czy Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz prawo 
wewnętrzne państw członkowskich wystarczająco chronią prawo do prywatności, 
wobec zagrożeń płynących ze stanu nauki i techniki, zwłaszcza w związku  
z osiągnięciem ogromnych postępów w technologii informatycznej oraz szerokim jej 
rozpowszechnieniu. W tym celu powołano grupę ekspercką, która stwierdziła, iż 
istniejący stan prawny w niedostatecznym stopniu chroni prawa i interesy osób 
fizycznych w obliczu zagrożeń płynących z istnienia „zautomatyzowanych banków 
danych”.  

Powyższe ustalenia były podstawą dla przyjęcia dwóch rewolucji Komitetu 
Ministrów Rady Europy – rezolucję (73) 22 z 1973 r. zawierającą zasady ochrony 
danych w sektorze prywatnym oraz rezolucję (74) 29 z 1974 r. dotyczącą sektora 
publicznego. 

W konsekwencji zainteresowania problemami ochrony danych osobowych było 
przygotowanie Konwencji dotyczącej ochrony danych osobowych, przyjętej dnia 
28 stycznia 1981 r. jako Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku 
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Wyróżnić można także 
Rezolucje Parlamentu Europejskiego, z dnia 8 października 1984 r. w sprawie 
konsekwencji nowych technologii dla społeczeństwa europejskiego, w której 
zwrócono uwagę na ochronę prywatności jednostki w systemach transmisji  
i rejestracji danych oraz na zapobieganie ujawnianiu poufnej oraz prywatnej 
informacji. 

Rozwinięciem idei Konwencji Nr 108 Rady Europy, a także uszczegółowieniem 
jej przepisów stała się Dyrektywa 95/46 EC Parlamentu Europejskiego wydana 
wspólnie z Radą Unii Europejskiej z 24 października 1995 r., dotycząca ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnego 
przepływu danych. W dyrektywie wprowadzono podstawowe definicje terminów 

 
13 otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977 r., nr 38 poz. 167. 
14 z dnia 4 listopada 1950 r., (Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284). 
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odnoszących się do dziedziny danych osobowych i ich automatycznego 
przetwarzania, zasady zbierania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 
danych osobowych. Określono zasady i warunki zgodności przetwarzania danych 
osobowych z prawem oraz prawa osób, których dane dotyczą. 

Kontynuacją powyższego zakresu regulacji jest Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.15 

U podstaw jego wprowadzenia legła m.in. ochrona osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych, która została uznana za jedno z praw 
podstawowych.16 Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy w ramach zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania lub ścigania czynów 
zabronionych lub wykonywania kar, w tym w celu ochrony przed zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom, oraz swobodny 
przepływ takich danych podlegają szczególnemu aktowi prawnemu Unii 
Europejskiej.17 

 
Utrwalanie obrazu jako uprawnienie  
Ogólne podstawy prawne prowadzenia monitoringu wizyjnego zawarto  

w szeregu poszczególnych ustaw. 
Policja ma prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków 

technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności 
operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na 
podstawie ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom.18 

Służba Ochrony Państwa w celu wykonywania swoich ustawowych zadań ma 
prawo obserwować i rejestrować przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń 
w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych  
i administracyjno-porządkowych wykonywanych na podstawie ustawy – również 
rejestrować dźwięk towarzyszący tym zdarzeniom, a także obserwować  
i rejestrować przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń w obiektach 
ochranianych lub wokół tych obiektów, w uzgodnieniu z ich administratorami.19 

Straży miejskiej – w zakresie wykonywania zadań z obszaru ochrony porządku 
publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, a także dla ochrona 
spokoju i porządku w miejscach publicznych – przysługuje prawo do obserwowania 
i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań 
oraz w celu: 

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach 

publicznych; 

 
15 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s. 1). 
16 pkt 1 preambuły RODO. 
17 pkt 19 preambuły RODO. 
18 art. 15 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tj. z dnia 17 stycznia 2019 r., (Dz.U. z 2019 

r. poz. 161). 
19 art. 21 pkt 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, (Dz.U. z 2018 r. poz. 138). 
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3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.20 
Funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do obserwowania  

i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu  
i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych.21 Z kolei 
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy realizacji czynności 
operacyjno-rozpoznawczych mogą obserwować i rejestrować przy użyciu środków 
technicznych obraz zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięk towarzyszący tym 
zdarzeniom w trakcie wykonywania podejmowanych na podstawie ustawy.22 
Funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wykonując czynności służące 
realizacji zadań SKW, mają prawo obserwowania i rejestrowania przy użyciu 
środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku 
towarzyszącego tym zdarzeniom w trakcie wykonywania czynności operacyjno-
rozpoznawczych podejmowanych na podstawie ustawy.23 Także funkcjonariusze 
Krajowej Administracji Skarbowej wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze 
w toku czynności podejmowanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych 
mają prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych 
obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym 
zdarzeniom.24 

Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy 
masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.25 

Zauważyć trzeba, że są to przepisu kreujące uprawnienie o charakterze 
ogólnym, a jednocześnie nie wprowadzające szczegółowych wymagań co do 
korzystania z monitoringu wizyjnego. 

 
Monitoring wizyjny – zakres wykonywania uprawnień, dostrzeżone 

problemy 
Jak wskazano powyżej, w prawodawstwie polskim wyraźnie wyartykułowane 

prawo obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu 
zdarzeń (oraz ew. dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom) w miejscach 
publicznych przysługiwało określonym podmiotom. Przy czym Straży Granicznej 
zyskała takie uprawnienie od dnia 15 czerwca 2001 r., Policja od dnia  
19 października 2001 r., a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 29 dnia 
czerwca 2002 r., natomiast wywiad skarbowy – poprzednik Krajowej Administracji 
Skarbowej miał takie uprawnienie od dnia1 września 2003 r. jest to również 
uprawnienie wywiadu skarbowego. Prawo „monitorowania” i rejestrowania obrazu 
oraz dźwięku w miejscach publicznych przysługiwało także (od 23 sierpnia 2003 r. 
do 30 września 2006 r.) Wojskowym Służbom Informacyjnym, ale tylko w przypadku 

 
20 art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 928). 
21 art. 11 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, tj. z dnia 17 stycznia 2019 

r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 147). 
22 art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawa z dnia 24 maja 2002 r.o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu, tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1870). 
23 art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu, tj. z dnia 28 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1978). 
24 art. 117 ust. 1 ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej tj. z dnia 7 lutego 

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 508). 
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zdarzeń związanych z zakresem działania Wojskowych Służb Informacyjnych, po 
ich likwidacji, zostało przewidziane jak jako uprawnienie SKW.  

Przyznanie poszczególnych uprawnień nie rozwiązuje jednakże kwestii 
dopuszczalnych sposób wykonywania wideonadzoru, zakresów obszarowych 
wideonadzoru czy uprawnień osób, których wizerunek utrwalono. Tylko ubocznie 
można zasygnalizować, że dotychczas nie wzbudzały zastrzeżeń zagadnienia 
zasadności wprowadzania monitoringu wizyjnego w celu ochrony interesu 
publicznego (np. monitorowanie skrzyżowań, na których dochodzi do wypadków, 
monitorowanie placów, na których dochodziło do napadów rabunkowych, 
monitorowanie sal operacyjnych w bankach). Jednakże w sposób dość ogólny 
rozważano  problematykę wkraczania w prywatność osób filmowanych (np. poprzez 
zbliżenia twarzy przypadkowych przechodniów). 

Przyjmuje się, że wszelkie „podstawowe” informacje o osobie, tj. imię, 
nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania itp., nie są danymi wrażliwymi.26 
Nie wydaje się aby były przeciwskazania by zaliczyć do tego grona wizerunek.27 

Stosowanie monitoringu wizyjnego powinno być również zgodne z przepisami 
chroniącymi wizerunek osób fizycznych. W szczególności mieć na uwadze należy 
treść art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, zgodnie z którym rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia 
osoby na nim przedstawionej. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie 
wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku  
z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 
społecznych, zawodowych albo osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej 
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. W szczególności należy mieć na 
uwadze prawo własności nieruchomości, na których instalowane mają być 
telewizyjne systemy nadzoru, a także terenów przyległych. Samowolne 
zainstalowanie urządzeń wizyjnych na terenach należących do osób trzecich albo 
zainstalowanie ich w taki sposób, że nadzór będzie obejmował tereny przyległe do 
obszaru monitorowanego, może zostać uznane za naruszenie prawa własności, jak 
również prawa do prywatności. Właścicielowi nieruchomości, który nie wyraził zgodę 
na instalację na jego nieruchomości urządzeń technicznych do monitoringu 
wizyjnego, ani na objęcie obszaru nieruchomości monitoringiem wizyjnym zgodził 
się na instalację na swoim terenie kamer ani na to, aby ich praca obejmowała tę 
nieruchomość, przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem  
i o zaniechanie naruszeń. Z kolei osoby, których prawo do prywatności zastało 
naruszone wskutek monitorowania, mogą wystąpić, w trybie art. 24 § 1 Kodeksu 
cywilnego, z roszczeniem o zaniechanie bezprawnego działania. Mają one również 
prawo żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy 
pieniężnej na określony cel społeczny. 

Dopiero ustawą, z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych28 
wprowadzono zasady wykonywania monitoringu wizyjnego (art. 9a). Zasadą stało 
się, że gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki 
techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni 

 
26 Ł. Kister, Prawne aspekty dopuszczalności monitoringu wizyjnego – ochrona wizerunku osób, „Ochrona 

Mienia i Informacji” nr 6 (2010), s. 29. 
27 odmiennie J. Wróbel, P. Podsiedlik, Monitoring wizyjny – cz. III Aspekty prawne, Katowice 2017, s. 36 
28 Dz.U. z 2018 r. poz. 1000. 
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publicznej, za zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego 
tytuł prawny do tego obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach 
budowlanych stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy,  
a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to 
konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

Wprowadzono też ograniczenia co do zakresu wideonadzoru. Monitoring nie 
może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów 
socjalnych. 

Dopuszcza się przetwarzanie nagrań obrazu zawierających dane wyłącznie do 
celów, dla których zostały zebrane. Określono maksymalny czas przechowywania 
nagrań - do 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
Po upływie wskazanego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 
zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób 
widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą 
odpowiednich znaków. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania 
danych osobowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie 
tych danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne 
rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom 
nieuprawnionym. 

 
Wnioski 
Pomimo tego, że funkcjonowanie systemów monitoringu wizyjnego wkracza 

istotnie w chronione konstytucyjnie wartości, takie jak prywatność czy ochrona 
danych osobowych, polski ustawodawca uchwalił do tej pory jedynie sektorową, 
wycinkową, regulację ustawową, rezygnując z przyjęcia kompleksowego aktu 
prawnego regulującego zastosowanie wideomonitoringu.29 

Warto zauważyć, że w nauce zauważa się, iż powyższe regulacje wpływają 
bezpośrednio na warunki społeczne.30 W wypadku monitoringu jako uzasadnienie 
jego stosowania wskazuję się zazwyczaj działania o charakterze ochronnym lub 
prewencyjno-kontrolnym. Z drugiej jednak strony rejestracja audiowizualna czyli 
monitoring może ingerować w inne bardzo cenne wartości jakim jest m. in. prawo do 
prywatności.31 

Dochodzi do konfrontacji ze sobą dwóch odrębnych stanowisk. Z jednej strony 
władza dąży do rozbudowy systemu monitorującego obywateli i przekonując  
o zwiększeniu poczucia ich bezpieczeństwa, a z drugiej strony faktyczny brak 
kontroli nad monitoringiem i monitorującymi oraz zawodność monitoringu  
w stosunku do celów dla jakich został powołany.32 Przy czym zauważyć trzeba, że 

 
29 M. Wróblewski, Podstawy prawne funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Polsce, „Monitor 

Prawniczy” nr 8 (2013), s. 33. 
30 K. Sienkiewicz-Małyjurek, Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, 

„Samorząd Terytorialny” nr 7–8 (2010), s. 129. 
31 G. Tylec, Monitoring  wizyjny  jako  ingerencja  w  sferę  dóbr  osobistych, „Przegląd Prawno-

Ekonomiczny” nr 2 (2018), s. 63. 
32 A. Pyka, Monitoring – problematyka funkcjonowania w Polsce [w:] E. Galewska (red.), Wybrane aspekty 

prawa nowych technologii część 4, Wrocław 2018, s. 83. 
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policja z Wielkiej Brytanii, a więc kraju przodującego w liczbie kamer monitoringu 
wizyjnego, przyznaje, że nie przyczyniły się one do spadku przestępczości.33 Zajęcie 
stanowiska w tym zakresie wymagałoby odrębnych studiów i dalece wykraczało 
poza tematykę opracowania. Natomiast ponieważ ustalono w roku 2018 ostatecznie 
uregulowano zasady korzystania z monitoringu wizyjnego miejsc publicznych,  
w przyszłości można skierować ciężar dokonywanych analiz w kierunku 
zasygnalizowanych uwag co do skuteczności monitoringu wizyjnego. 

 
Streszczenie 
Problematyka monitoringu wizyjnego w przestrzeniach publicznych nie 

doczekała się kompleksowej regulacji. Kolejne akty prawne dotyczące ochrony 
danych osobowych wprowadzały standardy wykonywania monitoringu wizyjnego.  
W nauce obecne są przeciwstawne poglądy co do skuteczności monitoringu 
wizyjnego jako środka poprawy bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: monitoring wizyjny, dane osobowe, utrwalanie wizerunku. 
 
Summary 
The issue of video monitoring in public spaces has not yet been 

comprehensively regulated. Subsequent legal acts on the protection of personal data 
introduced standards for the implementation of video monitoring. There are opposing 
views in science as to the effectiveness of video monitoring as a means of improving 
security.  

Key words: video surveillance, personal data, image recording. 
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LINGWISTYKA KRYMINALISTYCZNA W PRAKTYCE ORGANÓW ŚCIGANIA 
 
 

Wstęp 
Organy ścigania zwalczając przestępczość, korzystają z każdej dopuszczonej 

prawem możliwości. Jednym z takich elementów jest zabezpieczanie śladów 
kryminalistycznych, zazwyczaj o charakterze materialnym. W praktyce zabezpiecza 
się także ślady specyficzne, jak np. ślady pamięciowe czy ślady językowe, gdyż 
pozwalają typować i identyfikować sprawców przestępstw na podstawie języka  
i analizy treści. Identyfikację tę przeprowadza się w ramach ekspertyzy z zakresu 
lingwistyki kryminalistycznej, która obejmuje ustalanie autorstwa/wykonawstwa 
wypowiedzi na podstawie treści mówionej lub pisanej poprzez analizę lingwistyczną 
warstwy treściowo-językowej. 

Wykorzystanie tej możliwości przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości 
jest obecnie niezbędne, gdyż wszelkiego typu treści nadające się do analizy 
lingwistycznej mogą towarzyszyć niemalże każdemu przestępstwu, a jak dowodzi 
praktyka – występuje też duża grupa przestępstw, które mogą być popełnione 
wyłącznie za pomocą języka (mówionego i pisanego). Wynika to z faktu, że obecnie 
postępuje zanik posługiwania się pismem ręcznym przez społeczeństwo, a proces 
komunikacji międzyludzkiej odbywa się w większości za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej oraz Internetu, czy elektroniczne komunikatory, a więc 
przeważnie za pomocą treści drukowanej. Stan ten spowodował, że obecnie  
w większości mamy do czynienia z tekstem (i wypowiedziami) wyświetlanym na 
ekranie komputera, a więc jedyną warstwą śladu językowego, jaką ekspert jest  
w stanie analizować jest warstwa językowa tekstu. Oparcie takiej analizy na dorobku 
lingwistyki kryminalistycznej może znacznie ułatwić wytypowanie autora 
kwestionowanej wypowiedzi, przede wszystkim poprzez określenie na podstawie 
analizy treściowej komunikatu jego wieku, płci, poziomu wykształcenia  
i wykonywanego zawodu, ale także i ustalenie znaczenia użytych w komunikacie 
słów czy też intencji nadawcy komunikatu, a przy współpracy lingwisty, tworzącego 
profil lingwistyczny autora tekstów z psychologiem, ustalenie profilu 
psychologicznego sprawcy. 

 
Identyfikacja na podstawie języka i analizy treści 
Próby przeprowadzania analiz językowych podejmowano już w zasadzie od 

starożytności. Działania te po raz pierwszy określono mianem językoznawstwa 
kryminalistycznego dopiero w 1968 r. w publikacji szwedzkiego profesora 
językoznawstwa Jana Svartvika, pt. „The Evans Statements: A Case For Forensic 
Linguistics”.1 

 
1 J. Svartvik, The Evans Statements: A case for forensic linguistics, „Acta Universitatis Gothoburgensis” 

1968. 
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Do bardziej znanych przykładów zidentyfikowania w oparciu o analizę „śladu 
językowego” należy – szczególnie z rodzimego punktu widzenia – przypadek  
K. Estreichera, który będąc aplikantem sądowym zidentyfikował (w XIX w.) grupowo 
sprawcę zabójstwa, wskazując jego pochodzenie społeczne na podstawie wyrazu 
„perła” (binda po żydowsku).2 Rozwój współczesnej lingwistyki kryminalistycznej  
w Polsce związany jest przede wszystkim z działalnością naukową prof. Antoniego 
Felusia, prof. Brunona Hołysta i prof. Jadwigi Stawnickiej. 

A. Feluś uważa, iż aspekt językowy jest naturalnym źródłem informacji  
w ekspertyzie i powinien być obligatoryjnie brany pod uwagę w badaniach 
porównawczych pisma, a synchronizacja badań graficznych i językowych „powinna 
stać się zasadą obowiązującą powszechnie”.3 Tezę tę, w różnym aspekcie, uczony 
ten przedstawił w szeregu publikacjach z tego zakresu.4 Autorem licznych tekstów 
związanych z lingwistyką kryminalistyczną5 oraz prac z zakresu psychologii 
kryminalistycznej, w których poświęcił uwagę stalkingowi,6 jest B. Hołyst.  
J. Stawnicka, biegła z zakresu lingwistyki kryminalistycznej, problematyce tej także 
poświęciła szereg publikacji.7 Wymienić należy także Krzysztofa Kredensa, anglistę, 
pracownika naukowego Uniwersytetu w Aston, także autora takich opracowań.8  
W zainteresowaniu kryminalistyków zajmujących się analizą tekstów w ramach 
lingwistyki kryminalistycznej znajdują się także audiodokumenty. Rozwój fonoskopii, 
bo w strukturze tej techniki kryminalistycznej bada się audiodokumenty, w Polsce 

 
2 A. Feluś, Z problematyki metodologii badań języka na użytek kryminalistyki [w:] J. Widacki (red.), 

„Wybrane zagadnienia teorii i metodologii kryminalistyki”, Katowice 1983, s. 57. 
3 A. Feluś, Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego, Poznań 2011, s. 125. 
4 Patrz artykuły: A. Feluś, Z zagadnień roli języka w ekspertyzie pisma, „Archiwum Medycyny Sądowej  

i Kryminalistyki” 1975, nr 3, s. 273-276; A. Feluś, Aspekt jednostkowy i grupowy języka, „Problemy 
Kryminalistyki” 1976, nr 124, s. 769-773; A. Feluś, O potrzebie badania języka na użytek kryminalistyki, 
„Problemy Kryminalistyki” 1979, nr 142; A. Feluś, L. Pabian, Granice interpretacji kryminalistycznej 
śladu języka pisanego, „Z Zagadnień Kryminalistyki” 1983, z. 16/17 i książki: A. Feluś, Identyfikacja 
kryminalistyczna na podstawie języka pisanego, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2000 i A. Feluś, 
Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego, Poznań 2011. 

5 B. Hołyst, Możliwości i granice sądowej (kryminalistycznej) ekspertyzy lingwistycznej, „Postępy 
Kryminalistyki” 1997, t. 3, s. 28-45; B. Hołyst, Lingwistyka kryminalistyczna, [w:] „Psychologia 
kryminalistyczna”, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 1325-1332. 

6 B. Hołyst, Stalking – terror psychiczny i fizyczny, „Postępy Kryminalistyki” 2003, t. 13, s. 27-42 i B. 
Hołyst, Stalking – terror emocjonalny, moralny i fizyczny [w:] „Psychologia kryminalistyczna”, 
LexisNexis, Warszawa 2009, s. 732-750. 

7 J. Stawnicka, Językoznawstwo w służbie wymiaru sprawiedliwości, „Kwartalnik Policyjny” 2015, nr 2,  
s. 40-42; J. Stawnicka, Lingwistyka w służbie kryminalistyki. Diagnozy i prognozy [w:] B. Hołyst,  
J. Stawnicka, P. Potejko (red.), „Optymalizacja procesów przepływu informacji w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 9-28; J. Stawnicka,  
I. Klonowska, Psycholingwistyczny portret sprawcy przestępstw. Wstęp do dyskusji, „Resocjalizacja 
Polska” 2016, nr 12, https://docplayer.pl/40571975-Psycholingwistyczny-portret-sprawcy-przestepstw-
wstep-do-dyskusji.html (dostęp: 25.04.2020); J. Stawnicka (red.), Komunikacja w sytuacjach 
kryzysowych, Katowice 2010; J. Stawnicka, Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy 
lingwosecuritologii, Katowice 2016. 

8 K. Kredens, Towards a Corpus-Based Methodology of Forensic Authorship Attribution: A Comparative 
Study of Two Idiolects, [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), „PALC01: Practical Applications in 
Language Corpora” 2002, Frankfurt am Main; K. Kredens, Korpusy językowe w językoznawstwie 
sądowym [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), „Podstawy językoznawstwa korpusowego”, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005; K. Kredens, On the Status of Linguistic Evidence in 
Litigation [w:] P. Nowak, P. Nowakowski (red.), „Język. Komunikacja. Informacja”, Sorus, Poznań 2006 
i K. Kredens, M. Coulthard, Corpus Linguistics in Authorship Identification [w:] L. Solan L., P. Tiersma 
(red.), „Oxford Handbook of Language and the Law” 2012, Oxford University Press, Oxford. 
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datuje się od 1960 r., gdy Sąd Najwyższy uznał zapis magnetofonowy jako dowód 
rzeczowy w sprawie.9 

Wśród „śladów językowych” rozumianych jako „ślady w postaci tekstu (treści 
pisanych i mówionych) będące przedmiotem badań zmierzających do identyfikacji 
kryminalistycznej, tzn. do zidentyfikowania indywidualnego względnie grupowego 
organizatora analizowanego tworu”,10 będących przedmiotem kryminalistycznych 
badań lingwistycznych, prowadzi się analizę treści tworów języka pisanego bądź 
mówionego, zazwyczaj utrwalonego zapisem na nośnikach magnetycznych lub 
cyfrowych (funkcja wykrywcza), zmierzającą do: 

- identyfikacji grupowej, czyli określenia człowieka w kategoriach wieku, płci, 
wykształcenia, wykonywanego zawodu, pochodzenia terytorialnego  
i społecznego, jak i zdrowia psychicznego; 

- indywidualnej (jednostkowej), a więc wskazania konkretnej osoby, mającej 
swoje oparcie na uprzednio dokonanej identyfikacji grupowej, a także na 
odpowiedniej ilości elementów językowych i pozajęzykowych.11 

Jak zaznacza Tadeusz Widła, lingwistyka kryminalistyczna, w literaturze 
przedmiotu określana także jako lingwistyka sądowa lub językoznawstwo sądowe 
(ang. „forensic linguistics”, niem. „forensische Linguistik”) zajmuje się 
„wykorzystaniem wiedzy lingwistycznej dla celów wykonywania prawa”12 w celu 
identyfikacji autorów (twórców) tekstów będących w prawnym zainteresowaniu 
organów ścigania, a więc wskazywaniem autorów, wykonawców tych tekstów, 
profilowaniem językowym nadawcy tekstu (autora/wykonawcy). Wykorzystanie 
lingwistyki w tym celu dotyczy dwóch obszarów: ustalanie intencji nadawcy 
komunikatu i ustalanie autorstwa wypowiedzi na podstawie wyodrębnienia cech 
językowych z materiału kwestionowanego na podstawie materiału porównawczego, 
którego autorstwo należy ustalić. Aby to osiągnąć, do badań nad językiem 
wprzęgnięto różne dziedziny nauki, jak np.: geolingwistykę, psycholongwistykę, 
socjolingwistykę, dialektologię, leksykografię, foniatrię, traduktologię, 
glottodydaktykę oraz językoznawstwo komputerowe i kwantytatywne. 

J. Stawnicka treść lingwistyki kryminalistycznej rozumie jako „ustalanie 
autorstwa/wykonawstwa wypowiedzi na podstawie treści mówionej lub pisanej (np. 
listów pożegnalnych, listów z pogróżkami, żądań okupu), możliwość ustalania 
autorstwa anonimowych tekstów w Internecie, ustalenie cech językowych stalkerów 
i cyberstalkerów, które mogą zidentyfikować nadawcę komunikatu, identyfikację 
nadawcy ze względu na kraj pochodzenia, konstruowanie profilu językowego autora 
anonimów, profilu lingwistycznego autora znanego tekstu”.13 Jak dalej autorka 
zaznacza „są to również ekspertyzy w zakresie ustalania prawdopodobieństwa 
popełnienia plagiatu, oceny autentyczności tekstów, sprawy o groźbę karalną, 
sprawy o pomówienie czy zniewagę, ustalanie intencji nadawcy”. Ponadto, według 
autorki, lingwista kryminalistyczny ma szereg innych merytorycznych możliwości 
badań tekstu: może np. oceniać sposób tłumaczenia ustnego podczas 
przesłuchania świadka lub podejrzanego, sposób tłumaczenia ustnego podczas 

 
9 Orzeczenie SN z dnia 23 grudnia 1960 r., I K 196/60, OSNKW 1963, nr 7-8, poz, 131, s. 29-30. 
10 J. Gąsiorowski, Dokumenty. Studium prawno-kryminalistyczne, Wydawnictwo Szkoły Policji  

w Katowicach, Katowice 2002, s. 146. 
11 Ibidem, s. 149. 
12 T. Widła, Lingwistyka sądowa [w:] J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2008, s. 236-246. 
13 J. Stawnicka, I. Klonowska, op. cit., s. 28. 
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negocjacji kryzysowych lub policyjnych, językowe aspekty działań operacyjnych  
w środowiskach przestępczych w Internecie, zagadnienia związane  
z protokołowaniem zeznań świadków, także analizę zeznań świadków pod kątem 
ich wiarygodności. Ponadto analiza zawartości treściowo-językowej dokumentów 
zawiera składnik emocjonalny, a posiadana wiedza na temat językowych 
uwarunkowań wyrażania emocji, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, pozwala 
określić stan emocjonalny twórcy tekstu, a co za tym idzie, sporządzić jego portret 
psychologiczny na podstawie zidentyfikowanych cech językowych.14 

W Niemczech badacze proponują szerokie ujęcie lingwistyki kryminalistycznej 
jako części lingwistyki, ujmując przydatność analizy lingwistycznej dla celów 
wykonywania prawa, w tym pod kątem przydatności dla dyskursu sądowego na sali 
sądowej (H. Kniffka,15 E. Fobbe,16 R.H. Drommel17). Wśród licznych 
anglojęzycznych publikacji z tego obszaru wymienić można m.in. takich autorów, jak: 
G.R. McMenamin,18 J. Olsson,19 M. Coulthard, J. Alison20 czy C.E. Chaski 2012.21 

Podejmując próby uszczegółowienia przytoczonych wyżej definicji lingwistyki 
kryminalistycznej/językoznawstwa kryminalistycznego wskazuje się najważniejsze 
obszary analiz, w których wiedza językoznawcza może okazać się przydatna. 
Zazwyczaj wymienia się w tym zakresie: 

- przypisanie lub porównanie autorstwa; 
- ustalenie intencji nadawcy komunikatu; 
- ustalenie znaczenia użytych w tekście słów; 
- analizy językowe w fonoskopii; 
- profilowanie językowe (socjolingwistyczne).22 

Bez względu na zakres pojęciowy omawianego zagadnienia, w praktyce 
lingwistycy kryminalistyczni mają do czynienia z szerokim spektrum tekstów 
zlecanych im do badań, jak np.: anonimy adresowane do instytucji państwowych 
(zawiadamiających o przestępstwie, wskazujące sprawców oraz na 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji itp.) i osób prywatnych (wymuszanie 
okupu, zniesławiające itp.), listy pożegnalne samobójców, testamenty, teksty 
umów, listy mogące być dowodem w sprawie ustalenia spornego ojcostwa,  
w sprawach o rozwód itp., inne teksty (np. różnego rodzaju pokwitowania itp.), 

 
14 Ibidem. 
15 O stanie i możliwościach rozwojowych lingwistyki kryminalistycznej pisze H. Kniffka w artykule „Stand 

und Entwicklung der „Forensischen Linguistik”” 2008. 
16 E. Fobbe w książce „Forensische Linguistik. Eine Einführung, Tübingen 2011, zawarła podstawy 

teoretyczne lingwistyki kryminalistycznej oraz dokonała analizy wybranych tekstów, zwracając przy tym 
uwagę na możliwość tworzenia profilu nadawcy poprzez błędy językowe. 

17 R.H. Drommel to autor opracowania ponad tysiąca przypadków i ponad 300 ekspertyz, „profiler 
językowy”, „detektyw językowy” od 25 lat badający kryminalistyczne ślady językowe pozostawione 
przez sprawców – wyniki swoich badań przedstawił w dwóch książkach: „Der Code des Bösen. Die 
spektakulären Fälle des Sprachprofilers”, München 2011, i „Sprachwissenschaftliche Kriminalistik und 
Sprachprofiling. Anfänge, Kontroversen, Meilensteine, Fallbeispiele”, Graz 2011. 

18 G.R. McMenamin (red.), Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics, CRC Press, Boca Raton, 
Fla, London, New York, Washington, D.C., 2002. 

19 J. Olsson, Forensic Linguistic, Continuum, London-New York 2004. 
 20M. Coulthard, J. Alison, An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence, Routledge, 

London 2007. 
21 C.E. Chaski, Author Identification in the Forensic Setting, [w:] P.M. Tiersma, L.M. Solan (red.), 

„Handbook of Language and Law”, oUP, Oxford 2012. 
22 M. Grądziel, Przydatność analiz lingwistycznych w procesie ustalania autora kwestionowanego tekstu, 

„Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40, s. 46. 
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audiodokumenty czy analiza tekstu pod kątem plagiatu oraz – nabierające 
szczególnego znaczenia w dobie komunikacji internetowej – przesyłane przy 
wykorzystaniu nowoczesnej techniki takie teksty, jak treści sms-ów, wpisy na 
blogach, forach, treści wpisów stalkerów, cyberstalkerów. 

 
Przedmiot badań lingwistycznych 
Przedmiotem kryminalistycznych badań treści dokumentów, znajdują się 

twory (teksty) języka pisanego bądź mówionego pozostające w kręgu 
zainteresowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wymienia się tu: 
teksty długie, których pojęcie, a więc i objętość w technice kryminalistycznej nie 
jest bliżej sprecyzowana, ponieważ liczba jego elementów w postaci wyrazów nie 
jest ściśle określona oraz teksty krótkie, których pojęcie na terenie kryminalistyki 
jest już ściśle sprecyzowane. Za tekst krótki uchodzi tutaj przeważnie taki twór 
językowy, który liczy od jednego do kilku wyrazów.23 Treść tych dokumentów 
poddaje się szerokiej analizie lingwistycznej badając ślady językowe w ramach: 

- identyfikacji na podstawie analizy treści; 
- identyfikacji na podstawie języka. 

 
 Identyfikacja na podstawie analizy treści 

Ślady językowe ze względu na ich charakter, a zwłaszcza na funkcję, jaką język 
pełni w procesie poznawania rzeczywistości, pozwalają identyfikować grupowo tego, 
który tę rzeczywistość w danym tekście za pomocą języka nam przedstawia. Język 
służy do komunikacji międzyludzkiej poprzez wyrażanie rzeczywistości 
pozajęzykowej. Aby to uczynić, rzeczywistość tę trzeba znać oraz umieć ją na 
określonym poziomie przedstawić. Na tym polega identyfikacja grupowa 
organizatora jakiegokolwiek tekstu, przy czym im tekst jest nacechowany większą 
liczbą elementów konkretnych, jak np. realia, fakty, zdarzenia, tym jego organizator, 
z kryminalistycznego punktu widzenia, należy do węższego kręgu osób 
stanowiących przedmiot zainteresowania organów ścigania. Fakt ten ma znaczenie 
w kryminalistycznej ekspertyzie diagnostycznej, gdy na podstawie analizowanego 
tekstu zakwestionowanego (np. anonim), trzeba dotrzeć do kręgu osób, od których 
będzie można pobrać wzory pisma (do ekspertyzy pismoznawczej), czy też teksty 
językowe potrzebne do identyfikacji jednostkowej, wskazujące konkretnego 
wykonawcę badanego tekstu.24 

W publikacjach anglojęzycznych wyróżnia się trzy teorie, w oparciu o które 
można wyciągać wnioski w zakresie autorstwa badanych treści. Są to: 

- model podobieństwa (resemblance model) – polegający na wyszukiwaniu 
zbieżności (leksykalnych, składniowych) między porównywanymi tekstami; 

- model spójności (consistency model) – mający za zadanie ocenić, czy 
badane teksty są tworem jednego, czy wielu autorów, na podstawie oceny 
jednolitości użycia języka w obrębie jednego tekstu; 

- model populacji (population model) – pozwalający, na podstawie treści 
tekstu, wyodrębnić grupę osób, od których badana treść może pochodzić 

 
23 J. Gąsiorowski, op. cit., s. 146. 
24 Ibidem, s. 146-147. 
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(głównie w oparci o subjęzyki i powiązanie wypowiedzi z opisywaną 
rzeczywistością pozajęzykową).25 

W procesie przypisywania autorstwa tekstu wykorzystuje się różne metody, jak 
zaznacza M. Grądziel, właściwe zarówno dla analiz ilościowych, jak  
i jakościowych.26 Metody ilościowe opierają się na analizie ilościowego 
występowania danych cech językowych w obrębie badanej wypowiedzi lub też 
języka całej społeczności (określane także „mierzeniem stylu”), przy czym 
najczęściej stosuje się tutaj metody badań właściwe dla stylometrii, a więc 
matematycznych obliczeniach częstotliwości występowania określonych słów  
i części mowy w obrębie tekstu oraz na ocenie ich średniej długości i wzajemnej 
proporcji27 oraz lingwistyki korpusowej, która bazuje na porównywaniu badanej 
wypowiedzi z normą zwyczaju językowego, ujętą w zbiorach tekstów umieszczonych 
w zasobach korpusów językowych, w których zawarte są najczęściej występujące  
w społeczeństwie sposoby użycia konkretnych wyrazów lub struktur zdaniowych 
wraz z najczęściej nadawanym im znaczeniem.28 Metody jakościowe natomiast 
opierają się one na opisowej analizie danego komunikatu językowego jako całości 
złożonej z wielu powiązanych cech lingwistycznych (określanej też „opisem stylu”). 
Językoznawca analizując obecne w tekście błędy językowe, nadużywane słowa, 
neologizmy, archaizmy, dialektyzmy, charakterystyczne struktury zdaniowe  
i składnie, zazwyczaj sam, arbitralnie decyduje, którym cechom nadać szczególną 
wartość identyfikacyjną. Z tego względu budzą one szereg kontrowersji, gdyż tej 
grupie metod bardzo często zarzuca się oparcie na intuicji eksperta oraz pełne 
uzależnienie wyniku ekspertyzy od jego doświadczenia i wiedzy, a więc 
subiektywizm w dobieraniu badanych właściwości językowych, przez co są one 
często odrzucane przez sądy. Aby ujednolicić wyniki badań uzyskiwanych tą 
metodą, podejmuje się próby tworzenia pewnego rodzaju katalogów cech 
językowych, które można badać w tekstach, wraz ze wskazaniem poziomu istotności 
każdego z nich. Taki „katalog cech językowo-treściowych”, na gruncie polskim 
opracował A. Feluś wymieniając cechy fonetyczne, morfologiczne, leksykalne, 
składniowe i poprawnościowe śladu językowego, dzieląc dodatkowo każdą z tych 
kategorii na dalsze podpunkty uszczegółowiające badane cechy.29 

 
Identyfikacja na podstawie języka 
W ramach identyfikacji mówców na podstawie języka wyszczególnia się 

następujące elementy poddawane analizie: 
- struktura języka; 
- aspekt grupowy języka (subjęzyki); 
- aspekt jednostkowy języka (idiolekt). 
Język naturalny jako środek wyrażania rzeczywistości pozajęzykowej, 

komunikacji międzyludzkiej, jest „systemem znaków mniej lub więcej złożonych  
i w związku z tym ma charakter ściśle strukturalny”30 posiada swoją strukturę, która 

 
25 G. Mc Menamin (red.), op. cit., s. 132-134. 
26 M. Grądziel, op. cit., s. 46-47. 
27 Więcej o stylometrii w: B. Hołyst, Psychologia Kryminalistyczna, op. cit. 
28 Np. w dostępnym internetowo Narodowym Korpusie Języka Polskiego. 
29 A. Feluś, Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego, op. cit., s. 141-143. 
30 A. Feluś, Identyfikacja na podstawie języka i analizy treści [w:] J. Widacki (red.), Kryminalistyka, 

Warszawa 1999, s. 216. 
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polega na tym, że znaki językowe prostsze, kiedy wchodzą w związki bardziej 
skomplikowane, współzależą od siebie, ale nie tracą nic ze swej pierwotnej natury. 
Zachowują one swą autonomię znaczeniową, kiedy stają się komponentami znaków 
bardziej złożonych, które nabierają wówczas nowego znaczenia, zupełnie 
odmiennego od swoich pierwotnych komponentów.31 Charakter systemowy, 
ewentualnie strukturalny, poszczególnych znaków językowych odzwierciedla się  
w sposób pełny na tzw. poziomach językowych, tj. poziomie fonologicznym, 
morfologicznym, leksykalnym i syntaktycznym (składniowy). Można zatem 
powiedzieć, że język naturalny składa się z elementów jednostkowych tworzących 
cztery poziomy, ewentualnie płaszczyzny wewnętrznie zhierarchizowane. 

Przedstawiony powyżej system ma charakter raczej abstrakcyjny, dlatego też 
należy zwrócić uwagę na aspekt grupowy języka (subjęzyki). W językoznawstwie 
wyróżnia się tzw. języki grupowe, ewentualnie subjęzyki, których „użytkownikami” są 
grupy społeczne, socjologicznie między sobą zróżnicowane. Do najważniejszych 
zalicza się: 

- subjęzyki terytorialne (gwary wiejskie); 
- subjęzyki socjalne (języki miejskie łącznie z językami tzw. literackim  

i ogólnonarodowym); 
- subjęzyki zawodowe (każdy niemal zawód ma swój język dzieki odrębnemu 

słownictwu, np. język lekarzy, język prawników, język inżynierów, język 
złodziejski itp.); 

- subjęzyki określone wiekiem użytkownika (język dzieci, język młodzieży, 
język dorosłych, język ludzi starych); 

- subjęzyki określone płcią (język kobiet, język mężczyzn); 
- subjęzyki ludzi chorych (np. język afatyków, język schizofreników); 
- subjęzyki multilingwistów (ludzi znających kilka języków).32 
Każdy z tych subjęzyków jest indywidualny bądź to na wszystkich poziomach 

systemu językowego (np. subjęzyki terytorialne), bądź też na poziomach wyższych, 
jak np. na poziomie leksykalnym i składniowym (np. subjęzyki zawodowe i socjalne). 
Daleko posunięte zróżnicowanie językowe wśród grup społecznych, określone 
przynależnością terytorialną, wykształceniem, zawodem, wiekiem, płcią, zdrowiem 
psychicznym i znajomością języków, stwarza dla techniki kryminalistycznej ogromne 
możliwości w identyfikacji człowieka jako członka danej grupy społecznej poprzez 
wytwarzany przez niego produkt językowy pisany bądź mówiony. Możliwości te  
w rzeczywistości są duże, gdyż użycie znaku językowego jest nacechowane kilkoma 
subjęzykami równocześnie. 

Oprócz nacechowania grupowego każde użycie znaku językowego zawiera  
w sobie aspekt jednostkowy języka (idiolekt), tzw. pierwiastek indywidualny. 
Zjawisko to jest silnie akcentowane w lingwistyce do tego stopnia, że niektórzy 
językoznawcy, np. F. de Saussure, stworzyli oddzielny termin dla tekstów 
wywodzących się od konkretnego człowieka (parole), aby w ten sposób podkreślić 
ich realność i przeciwstawić je systemowi abstrakcyjnemu (langue). Dlatego we 
współczesnym językoznawstwie mówi się o idiolekcie (gr. idios – osobisty, swój 
własny) czyli „języku konkretnego człowieka jako o języku odrębnym, indywidualnym 

 
31 J. Gąsiorowski, op. cit., s. 147. 
32 A. Feluś, op. cit., s. 216. 
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i niepowtarzalnym”.33 Wynika to stąd, iż język ma charakter systemu otwartego,  
a zatem z elementów policzalnych i skończonych, tzw. fonemów, dzięki którym 
można kreować wciąż nowe twory językowe, dotychczas nieistniejące. 
Indywidualność języka konkretnej osoby polega na: pewnym odchyleniu od normy 
ogólnej, na odstąpieniu od niej lub na jej zakłóceniu. Stąd też idiolekt, zwany inaczej 
językiem osobniczym, określany jest jako język właściwy tylko dla pojedynczego, 
konkretnego użytkownika języka w danym momencie jego rozwoju. Teoria ta 
zakłada, że kompetencję językową każdego człowieka kształtują tylko jemu 
właściwe, niepowtarzalne cechy biologiczne i społeczne oraz nabyte doświadczenie 
życiowe, co ma sprawiać, że niemożliwe jest odszukanie dwóch ludzi posługujących 
się językiem w dokładnie ten sam sposób.34 Skrajnym odłamem teorii idiolektu, 
mającym potwierdzić indywidualność twórcy analizowanego tekstu, jest teoria 
„językowego odcisku palca” (ang. linguistic fingerprint), przyrównująca, pod 
względem unikalności, ślad językowy do śladów linii papilarnych. Jej zwolennicy 
twierdzą, iż każdy człowiek posługuje się językiem w tak unikalny sposób, iż  
z łatwością można odróżniać od siebie teksty stworzone przez różnych 
użytkowników języka, przy tym bez problemu dokonując jednostkowej identyfikacji 
autora konkretnej wypowiedzi. Jednak większość przedstawicieli nauki odrzuca tę 
teorię, słusznie wskazując, że język jest tworem społecznym, nabywanym  
w procesie socjalizacji, przejmowanym w znacznym stopniu od środowiska w jakim 
funkcjonuje dana jednostka, a także o ciągłym dostosowywaniu używanego języka 
do aktualnej sytuacji komunikacyjnej lub roli społecznej w jakiej znalazła się osoba 
– tj. kompetencji komunikacyjnej (opierającej się przede wszystkim na założeniu, że 
innego języka używa się w sytuacjach oficjalnych niż w nieformalnych). Wymienione 
powyżej czynniki sprawiają, iż język osobniczy jest bardzo podatny na wszelkie 
modyfikacje. W związku z tym, teoria zakładająca istnienie językowego odcisku 
palca jest trudna do udowodnienia.35 

 
Lingwistyczne badania identyfikacyjne 
 
Funkcja wykrywcza kryminalistycznych badań języka (pisanego  

i mówionego) 
Organy ścigania w sprawach o czyny zabronione, w których – jak dowodzi 

praktyka – występuje też duża grupa przestępstw, które mogą być popełnione 
wyłącznie za pomocą języka (w tym pisanego)36 prowadzą działania ujęte w ramy 
procesu wykrywczego zabezpieczając szereg śladów kryminalistycznych, wśród 
których w sposób jednoznaczny wyodrębnić można kryminalistyczny ślad językowy, 
jako szczególny przedmiot badań identyfikacyjnych, których jest – po wstępnej 
identyfikacji grupowej – zidentyfikowanie indywidualne konkretnej osoby.37 

 
33 A. Feluś, op. cit., s. 217. 
34 K. Polański, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1999,  

s. 243. 
35 M. Grądziel, op. cit., s. 49. 
36 Za pomocą języka można popełnić aż 51 ze 178 przestępstw podstawowych wymienionych w polskim 

Kodeksie karnym – patrz: M. Olszewska, Anonim jako ślad kryminalistyczny, „Prokuratura i Prawo” 
2014, nr 11-12, s. 130. 

37 Patrz: J. Gąsiorowski, Postęp naukowo-techniczny jako wyzwanie dla systemu edukacji dla 
bezpieczeństwa [w:] M. Kozielska, A. Zduniak (red.), „Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, 
społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy”, Poznań 2018, s. 171-183; J. Gąsiorowski, 
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Badania tego typu są coraz częściej przeprowadzane na zlecenie organów 
ścigania w ramach kryminalistycznej ekspertyzy diagnostyczno-językoznawczej. 
Wstępem do takiej identyfikacji są badania grupowe, zmierzające do maksymalnego 
zawężenia kręgu osób, wśród których – na podstawie dalszych badań 
jednostkowych, jak to ma miejsce w ekspertyzie pismoznawczej – znajdowałby się 
domniemany autor tekstu anonimowego. Chodzi w tym przypadku o tzw. typowanie 
sprawcy, a więc o wskazanie na podstawie tekstu pisanego jego przynależności 
terytorialnej, socjalnej, zawodowej i ewentualnie o określenie płci, wieku, zdrowia 
psychicznego, a także o wskazanie wszelkich jego związków z odbiorcą tekstu 
kwestionowanego. Natomiast w badaniach identyfikacyjnych jednostkowych, 
prowadzących do ustalenia autora tekstu zakwestionowanego na podstawie analizy 
lingwistycznej, wychodzi się z ogólnej zasady, że każda wypowiedź jest 
nacechowana pierwiastkiem indywidualnym, odzwierciedlającym faktyczne 
możliwości językowe twórcy tekstu. Zanim jednak badania takie zostaną podjęte, 
przeprowadza się najpierw analizę treściową, a więc analizę rzeczywistości 
pozajęzykowej wyrażonej za pomocą elementów językowych w tekście 
zakwestionowanym. Jeżeli analiza taka wykaże ścisłe związki osoby podejrzanej  
o zredagowanie np. anonimu wymuszającego okup z rzeczywistością pozajęzykową 
w tym anonimie względnie z osobą, do której anonim został skierowany, w dalszej 
kolejności dokonuje się identyfikacji nawarstwiających się subjęzyków. 

Zaznaczyć jednak należy, że występujący wśród lingwistów kryminalistycznych 
brak całkowitej pewności co do unikalności (indywidualności) języka osobniczego 
wpływa na ograniczenia w procesie dowodzenia autorstwa. Powszechnie przyjmuje 
się, iż we wnioskach analiz językowych nie powinno się wskazywać autora w sposób 
kategoryczny, ze stuprocentową pewnością. Wyraz temu podejściu dają także 
orzeczenia sądowe, w których akceptuje się analizy lingwistyczne tylko w zakresie 
wniosków wskazujących podobieństwa i różnice występujące między tekstami 
dowodowymi i porównawczymi, równocześnie odrzucając opinie w zakresie 
przypisania autorstwa badanych tekstów konkretnej osobie. Dlatego też eksperci  
z zakresu językoznawstwa kryminalistycznego starają się unikać kategorycznych 
osądów w kwestii wskazywania autora tekstu, opierając się w wydawanych opiniach 
na skalach prawdopodobieństwa.38 

 
Typy badań w ramach lingwistyki kryminalistycznej 
Działalność badawcza i ekspercka prowadzona w ramach językoznawstwa 

sądowego dotyczy dwóch podstawowych bloków zagadnień: 
- badania wypowiedzi mówionych i pisanych w celu ustalenia ich autorstwa, 

przekazanych treści i intencji komunikatywnych (lingwistyka 
kryminalistyczna); 

- analizy komunikacji między obywatelami a przedstawicielami organów 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także komunikacji między 
pracownikami tych instytucji (lingwistyka sądowa). 

 
 

 
Technologie wykrywania w pracy organów ścigania w Unii Europejskiej [w:] A. Filipek, D. Krzewniak 
(red.), „Wybrane teoretyczne i praktyczne problemy w naukach o bezpieczeństwie”, Siedlce 2019,  
s. 187-256. 

38 M. Grądziel, op. cit., s. 50. 
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Analiza materiału dowodowego 
W strukturze zagadnień będących przedmiotem zainteresowań 

językoznawstwa sądowego obejmuje analizę dowodową, gdyż wypowiedzi będące 
obiektem analiz językowych są zarazem dowodami w postępowaniach sądowych. 
Fakt, że materiał stanowią zarówno teksty mówione, jak i pisane, zaowocował 
wykształceniem się dwóch zasadniczo niezależnych obszarów badań: 

- analizy dźwiękowej warstwy komunikatów językowych, tj. badań 
wchodzących w skład fonoskopii; 

- analizy tzw. pismoznawczej. 
Wypowiedzi mówione w ramach badań fonoskopijnych, a więc „technice 

śledczej mającej na celu identyfikację mówcy na podstawie analizy mowy” bazują 
na wiedzy lingwistycznej z zakresu fonetyki artykulacyjnej, audytywnej i akustycznej 
oraz fonologii. Wykorzystują one szereg narzędzi technicznych i informatycznych. 
Analizy fonetyczno-fonologicznego komponentu mowy obejmują: 

- analizę audytywną materiału dźwiękowego, prowadzącą do ustalenia 
podstawowych elementów sytuacji komunikatywnej (kto mówi i co),  
a następnie do jego transformacji na materiał pisany, uwzględniający 
podstawowe właściwości mowy (pauzy, głośność, zmiany intonacji, 
wyznaczniki stanu emocjonalnego: śmiech, płacz, krzyk, wzdychanie,  
a także pewności: wahanie, wątpliwości, komentarze); 

- analizę autentyczności, weryfikującą hipotezę o wiernym odzwierciedlaniu 
rzeczywistej sytuacji komunikatywnej, czyli o oryginalności nagrania i braku 
wyznaczników późniejszego montażu; 

- identyfikację osób, tj. ustalenie, czy nadawcami zarejestrowanych 
wypowiedzi są osoby wskazane do badania.39 

Fonoskopijne badania mowy prowadzone są również pod kątem określenia 
osobowości i cech charakterologicznych nieznanych osób w celu ustalenia m.in. 
stanu psychofizjologicznego mówcy, co ma często podstawowe znaczenie zarówno 
w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym, gdyż przyczynia się do 
faktycznego ustalenia motywacji sprawcy zdarzenia, działania osób w stanie 
zagrożenia np. katastrof.40 Metodyka uwzględnia psychologię i patologię mowy, 
głosu i słuchu. Wykorzystuje ona ścisły związek analizowanych zjawisk m.in.  
z psychiczno-indywidualnymi właściwościami danej osoby, anatomiczną budową jej 
narządów mowy oraz ich sprawnością, utrwalonymi nawykami fonacyjno-
artykulacyjnymi, przebytymi chorobami i wypadkami.41 Fonoskopia to dziedzina 
rozwijająca się prężnie i dziś zasadniczo już niezależnie od językoznawstwa. 

Analiza lingwistyczna wypowiedzi pisanych, prowadzona zarówno metodami 
tradycyjnymi, jak i wspieranymi przez narzędzia informatyczne, stanowi obecnie 
jedno z podstawowych narzędzi badań mających na celu identyfikację autorstwa 
wypowiedzi. Badania wykonuje się w celu: 

- ustalania, czy dany materiał językowy (obecnie to przede wszystkim e-maile, 
SMS-y, teksty pochodzące z komunikatorów internetowych), ma jednego 
autora czy też może pochodzić od większej liczby nadawców; 

 
39 A. Malanowicz, L. Koźmiński, Fonoskopia, Piła 2009. 
40 Ibidem, s. 352. 
41http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/PDF/012_malanowicz_fonos

kopia.pdf (dostęp: 15.04.2016). 
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- potwierdzania autorstwa tekstu, czyli weryfikacja, czy idiolekt osoby 
wskazywanej jako autor tekstu jest zbieżny z idiolektem jego rzeczywistego 
autora; 

- porównywania tekstów pod kątem weryfikacji hipotezy o plagiacie; 
- profilowania socjolingwistycznego, czyli wysuwania hipotez na temat wieku, 

wykształcenia, płci, regionu zamieszkania itp. autora tekstu anonimowego; 
- weryfikowania, czy autor tekstu świadomie nie zaniża swoich kompetencji 

komunikacyjnych. 
Tak szeroki zakres możliwości identyfikacyjnych badań lingwistycznych 

potwierdza praktyka: szereg analiz archiwalnego materiału dowodowego pod kątem 
ustalania autorstwa zawiera monografia A. Felusia,42 natomiast z nowszych 
przykładów wykorzystania opinii językoznawcy przez wymiar sprawiedliwości warto 
przywołać opisaną przez J. Stawnicką sprawę z 2013 r., gdy analiza językowa 
wykazała, że autorem SMS-ów z pogróżkami i wypowiedzi w mediach jest ta sama 
osoba, co dało podstawę do postawienia jej zarzutu o podpalenie domu  
i spowodowanie śmierci przebywającej w nim rodziny i K. Kredensa, który podał 
przykład zaangażowania się językoznawców w medialnie głośną sprawę Jamiego 
Starbucka, który tydzień po ślubie zamordował żonę, następnie podróżował za jej 
pieniądze i aby ukryć przestępstwo, wysyłał do rodziny e-maile w imieniu żony. 
Analiza składniowo-stylistyczna e-maili zdradziła, że autorem listów był Starbuck,  
a nie jego żona.43 

W kontekście analizy tekstu na uwagę zasługują badania przeprowadzone 
przez Magdalenę Olszewską, która przeprowadziła eksperyment badając 
możliwości i ograniczenia profilowania językoznawczego jako działania 
komplementarnego w stosunku do profilowania psychologicznego.44 

 
Ustalanie treści i funkcji komunikatu językowego 
Zakres wykorzystywania analizy lingwistycznej w ramach językoznawstwa 

kryminalistycznego/sądowego nie ogranicza się do identyfikacji autorstwa 
wypowiedzi. Jako drugi obszar jej stosowania wymienia się „ustalanie intencji mówcy 
poprzez semantyczną i pragmatyczną interpretację znaczeń językowych”.45 Analiza 
lingwistyczna w tym zakresie przynieść może znacznie więcej informacji, tak  
o samym komunikacie językowym, jak i o elementach sytuacji komunikatywnej,  
w której został on zrealizowany. W szczególności ekspert językoznawca może 
ustalać: 

- jakie treści są wypowiadane wprost, a jakie są przez dany komunikat 
wyrażane pośrednio; 

- jakie funkcje pełni dana wypowiedź (przekazywanie informacji, wyrażanie 
emocji pozytywnych lub negatywnych, wyrażanie przekonań na temat 
pewności vs. niepewności zachodzenia zdarzeń, nakłanianie do działania), 
a więc intencje nadawcy komunikatu; 

 
42 A. Feluś, Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego, op. cit., s. 216. 
43 M. Gębka-Wolak, Językoznawstwo sądowe w Polsce. Obszary zainteresowania i zastosowanie, 

„Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” 2017, nr 3, s. 17. 
44 M. Olszewska, op. cit. s. 129-152. 
45 K. Kredens, Korpusy językowe w językoznawstwie sądowym, op. cit., s. 270. 
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- typ aktu mowy, który reprezentuje wypowiedź (m.in. groźba, ostrzeżenie, 
skarga, donos, akty agresji językowej, np. obraza, zniewaga, insynuacja, 
obelga); 

- czy komunikat zawiera sygnały, że intencja komunikowana przez nadawcę 
wprost nie zgadza się z rzeczywistą intencją nadawcy wypowiedzi, a więc 
mamy do czynienia z wprowadzaniem w błąd odbiorcy wypowiedzi 
(manipulacją); 

- czy komunikat zawiera wskaźniki świadomego utajniania informacji przed 
postronnym odbiorcą, np. sygnały ograniczania komunikatywności 
wypowiedzi czy neosemantyzacji;   

- mechanizmy leżące u podstaw neosemantyzacji i na tej podstawie stawiać 
hipotezy na temat rzeczywistej ich denotacji; 

- czy dane znaki językowe mają te same cechy formalne lub znaczeniowe. 
Przykłady konkretnych zastosowań wymienionych wyżej czynności 

analitycznych prezentowane są poniżej:46 
- analizy wypowiedzi będących dowodami w sprawach o znieważenie, 

zniesławienie, naruszenie dóbr osobistych, groźby karalne, uporczywe 
nękanie (stalking), nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, 
rasowym, etnicznym lub wyznaniowym są najczęściej zlecane 
językoznawcom powoływanym do pełnienia funkcji biegłego w tym zakresie. 
Przedmiotem tego typu analiz są pojedyncze jednostki leksykalne,  
np. pedał, swołocz, hołota, przekręt, blachara, jak i dłuższe wypowiedzi,  
np. „Interes ten prowadzi typowy, gruby Żyd z wielką głową. Przestrzegam 
was przed tą firmą. To są typowi, rasowi Żydzi”. Podstawą do wydania opinii 
w tego rodzaju sprawach jest semantyczna i pragmatyczna analiza wyrażeń 
i ich połączeń;47 

- badanie wypowiedzi pod kątem utajniania informacji. Opinie językoznawcy 
zawierają odpowiedź na pytanie, czy w materiale dowodowym są 
zakodowane treści odnoszące się do działalności przestępczej, np. obrotu 
narkotykami. Wnioski z analiz są wykorzystywane w postępowaniach 
przygotowawczych i podczas rozpraw sądowych do weryfikowania 
wiarygodności zeznań osób podejrzewanych o działalność przestępczą; 

- analiza identyczności znaków słownych w sprawach dotyczących badania 
zdolności odróżniającej znaków towarowych i o naruszenie ich ochrony; 

- badania listów pożegnalnych samobójców w celu ustalenia ich 
autentyczności pozwalają wysuwać hipotezy na temat motywu śmierci 
samobójczej oraz mogą odpowiednio ukierunkować prowadzenie śledztwa, 
które ma przynieść odpowiedź na pytanie, czy śmierć nastąpiła rzeczywiście 
na skutek aktu samobójczego, czy jest upozorowana;48 

 
46 M. Gębka-Wolak, op. cit., s. 19-22. 
47 Szerzej patrz: M. Gębka-Wolak, op. cit., s. 20. 
48 Prekursorką tego typu badań na gruncie polszczyzny jest Monika Zaśko-Zielińska [M. Zaśko-Zielińska, 

Listy pożegnalne, Wrocław 2013], która na podstawie analizy porównawczej trzech podkorpusów 
polskich listów pożegnalnych, tj. listów autentycznych (614 listów z lat 1999-2008), symulowanych (79 
listów pochodzących z eksperymentu) i fałszywych (117 listów uzyskanych z badań ankietowych), 
zestawiła językowe wyznaczniki autentyczności listów pożegnalnych. Te z kolei stały się podstawą do 
opracowania narzędzia informatycznego o nazwie Cinderella, pozwalającego w sposób automatyczny 
zweryfikować hipotezę o autentyczności badanego listu pożegnalnego [wersja demonstracyjna 
programu jest dostępna pod adresem http://ws.clarin-pl.eu/demo/cinderella.html (dostęp: 6.07.2017)]. 
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- badania testamentów w celu ustalenia ich autentyczności prowadzone są 
przede wszystkim metodami właściwymi dla analiz pismoznawczych –  
w omawianym aspekcie najczęściej wykorzystuje się metodę 
graficznoporównawczą,49 która uwzględnia także analizę treści, m.in. 
poszukiwanie językowych wyznaczników autentyczności, do których należą 
wyrażenia o charakterze osobistym, w szczególności będące nośnikami 
silnych emocji;50 

- badanie tekstów marketingowych w celu ustalenia, czy wprowadzają 
odbiorców w błąd i naruszają zbiorowe prawa konsumentów przez 
stosowanie środków językowych utrwalających w odbiorcy przekonania 
niezgodne ze stanem faktycznym. Analizę tego typu przeprowadziła   
M. Gębka-Wolak, która w jej ramach zanalizowała 98 typów sms-ów 
wysyłanych do użytkowników telefonii komórkowej w sieci Orange w ramach 
loterii audioteksowej „BMW od Orange Druga Edycja”. Powodem podjęcia 
badań była rozbieżna interpretacja treści sms-ów. Zdaniem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów spółka organizująca loterię wprowadzała w błąd 
konsumentów, sugerując w sms-ach pewność wygranej. Z kolei w ocenie 
prowadzącej grę spółki Internetq Poland sms-y nie sugerowały pewności 
wygranej, zawierały wyłącznie informacje o możliwości uzyskania nagrody. 
W toku analizy wykazano, że w sms-ach zastosowano rozmaite 
mechanizmy językowe, które przez odbiorców mogą być odebrane jako 
ukrywające podstawę funkcjonowania loterii, tj. zasadę, że wygrywają 
nieliczni. Uznano ponadto, że badane komunikaty są przykładem 
zintensyfikowanego działania perswazyjnego, nie mają natomiast 
charakteru manipulacyjnego.51 
 

Analiza interakcji językowej 
Problematyka interakcji językowej w relacjach funkcjonariusz publiczny  

a obywatel, tak w trakcie wykonywania czynności służbowych, jak i na sali sądowej, 
w szczególności komunikacja z osobami będącymi stronami w procesie, a także ze 
świadkami i biegłymi jest obecnie szeroko postulowana52. 

W pierwszym przypadku chodzi o analizę praktyki językowej podczas 
zgłaszania informacji o naruszaniu prawa, zatrzymań, przesłuchań policyjnych  
i sądowych, a także języka pisanego tekstów dokumentujących te czynności.  
W obszarze tym badania w Polsce są intensywnie rozwijane od niedawna, 
szczególnie przez wspomnianą J. Stawnicką w ramach licznych projektów m.in. 
„Komunikacja społeczna policji”, badanie realizowane w garnizonie śląskim,  
w którego ramach przeanalizowane zostały różne aspekty wewnętrznej  

 
49 Szerzej patrz: K. Liżyńska, Badanie autentyczności testamentu holograficznego, Wrocław 2008, s. 98. 
50 Szerzej patrz: A. Koziczak, Oznaki emocji w testamencie a jego autentyczność, „Problemy 

Kryminalistyki” 2012, nr 3, s. 30-34. 
51 Podaję za: M. Gębka-Wolak, op. cit., s. 21. 
52 Taki postulat pojawił się w wystąpieniach K. Kredensa oraz Marcina Poprawy i Bartłomieja Chorążego 

pt. „Narracja na temat przestępstw w zeznaniach świadków” na wrocławskiej konferencji „Lingwistyka 
kryminalistyczna w Polsce. Teoria i praktyka”, która odbyła się 26.06.2017 r. na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Inicjatorami i organizatorami spotkania byli dr hab. Monika Zaśko-Zielińska z Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Krzysztof Kredens z Center for Forensic 
Linguistics Aston University. 
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i zewnętrznej komunikacji w policji.53 Projekty realizowane przez J. Stawnicką 
wskazują na to, że współpraca językoznawców ze środowiskiem policyjnym jest nie 
tylko możliwa, ale przynosi także wymierne efekty w postaci opisów sytuacji 
komunikacyjnych i gatunków wypowiedzi charakterystycznych dla dyskursu 
policyjnego, jak też wypracowania narzędzi do poprawy jakości i optymalizacji 
procesu komunikacji w tym środowisku. 

W przypadku interakcji językowej na sali sądowej, bada się komunikację  
z osobami będącymi stronami w procesie, a także ze świadkami i biegłymi. Bierze 
się tu pod uwagę poziom kompetencji komunikacyjnej stron i świadków, w tym oceny, 
czy są to kompetencje odpowiadające kodowi rozwiniętemu czy też ograniczonemu. 
Analizie poddaje się także sygnały kodu nierozwiniętego, jak np. obecność  
w wypowiedzi językowych przerywników, brak umiejętności posługiwania się 
synonimami, niski poziom poprawności językowej.54 Analiza taka pozwoli sędziemu, 
którego zadaniem jest dopasowanie stylu komunikacji do aktualnej sytuacji na sali 
rozpraw, wybór stylu prowadzenia sprawy zapewniającego bezstronność, 
obiektywność i równe traktowanie wszystkich uczestników, a także – co istotne – 
kontrolować rozumienie przekazywanych treści przez uczestniczących w rozprawie 
nieprawników i – w miarę potrzeb – dodawanie objaśnień sformułowanych w stylu 
potocznym.55 

 
Podsumowanie 
Lingwistyka kryminalistyczna/językoznawstwo sądowe wymaga 

permanentnego doskonalenia metod i narzędzi badawczych, czemu służy ścisła 
współpraca językoznawców z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. 

Stała współpraca językoznawców z organami ścigania i wymiarem 
sprawiedliwości, obejmuje działalność praktyczną polegającą na przygotowywaniu 
opinii językowych, ale i badawczą, która pozwala opracowywać metody pracy oraz 
doskonalić narzędzia wykorzystywane podczas wykonywania opinii. Dostarcza 
ponadto wiedzy na temat właściwości stylistycznych materiału dowodowego i jego 
cech gatunkowych, co stanowi niezbędną podbudowę teoretyczną działalności 
eksperckiej. Korzyści z tej współpracy mają obie strony. Można do nich zaliczyć 
poprawę jakości komunikacji podczas prowadzenia postępowania 
przygotowawczego, jak i na sali sądowej, co z kolei powinno skutkować większym 
zaufaniem do służb i mniejszą liczbą skarg na ich pracę, a także dostarczaniem 

 
53 Wyniki badań zawarte są w monografii J. Stawnickiej pt. Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz  

o polskiej Policji, Katowice 2013, zawierającej m.in. analizę komunikacji policjantów pierwszego 
kontaktu podczas interwencji związanych z przemocą w rodzinie, skarg na pracę policji, a także 
omówienie problemu agresji wobec funkcjonariuszy i kwestii dotyczących negocjacji policyjnych jako 
jednego z przejawów komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Chodzi o sytuacje, w których pod 
wpływem czynników zewnętrznych, np. zagrożenia życia lub zdrowia, komunikacja międzyludzka jest 
wyraźnie utrudniona i aby ją usprawnić, warto odwoływać się do wcześniej przygotowanych procedur 
językowych i pozajęzykowych. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcone są też inne publikacje  
J. Stawnickiej, np. J. Stawnicka (red.), Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, op. cit. i J. Stawnicka, 
Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii, op. cit. 

54 P. Nowak, Język sali sądowej: zasady komunikacji, „Na Wokandzie” 2012, nr 12. 
55 Interesującym przyczynkiem do tego tematu jest cykl tekstów Pawła Nowaka publikowanych  

w czasopiśmie „Na Wokandzie”: P. Nowak, Język sali sądowej: zasady komunikacji, „Na Wokandzie” 
2012, nr 12; P. Nowak, Język sali sądowej: asertywność, „Na Wokandzie” 2013, nr 13; P. Nowak, Język 
sali sądowej: mówi sędzia, „Na Wokandzie” 2013, nr 15; P. Nowak, Język sali sądowej: mówi 
pełnomocnik, „Na Wokandzie” 2013, nr 16. 
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rzetelnego materiału dowodowego w sprawach, których przedmiotem są rozmaite 
aspekty użycia języka. Że jest to aspekt niezmiernie ważny świadczyć powinna 
opinia M. Olszewskiej, że „ślad językowy jest śladem tak dalece podświadomym, że 
mimo intencjonalnego odejścia od swojego sprawcy od swojej „normalnej” mowy 
ślad ten wciąż może zostać rozszyfrowanym – stąd niektórzy nazywają ślad 
językowy „językowym odciskiem palców” (linguistic fingerpints). Ta cecha stanowi 
niewątpliwie mocny argument przemawiający „za” profilowaniem i lingwistyką 
kryminalistyczną”.56 Jak dalej badaczka trafnie zauważa, wartość językoznawczych 
opinii, zarówno tych z zakresu identyfikacji autorstwa i treści ukrytych oraz analiz 
intencji komunikatywnych w porównaniu z klasycznymi dowodami, jak ślady linii 
papilarnych czy DNA, jest niewątpliwie słabsza, gdyż nie dostarcza wniosków 
jednoznacznych i niepodważalnych, a niekiedy może być wręcz myląca organy 
ścigania. Z drugiej jednak strony, ślady językowe należą do tzw. dowodów 
niezmywalnych, a zarazem podświadomych i niezmiennych. 

Warto zauważyć, że w Polsce korzystanie z opinii biegłych z zakresu 
językoznawstwa nie jest jednak normą. Jak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
29.11.2016 r. stwierdził, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest dysponowanie przez 
językoznawców zbyt wysokimi kompetencjami językowymi, przekraczającymi 
znacznie kompetencje przeciętnych użytkowników języka, z których perspektywy ma 
być dokonana ocena danego zjawiska językowego: „Z reguły nie ma potrzeby 
przeprowadzania dowodu z opinii biegłego językoznawcy, by ustalić sposób 
rozumienia wypowiedzi publicystycznej poddanej kontroli sądu. Jest tak, dlatego, iż 
decydujący w tej mierze jest odbiór przeciętnego czytelnika gazety, a nie 
językoznawcy, którego wrażliwość językowa i wnikliwość analizy tekstu, jest 
podwyższona. Poddany analizie tekst należy, zatem interpretować według 
powszechnie, bez głębszej refleksji przyjmowanych reguł znaczeniowych”.57 

Mimo tej konkluzji stwierdzić należy, że lingwistyka 
kryminalistyczna/językoznawstwo sądowe jest niezbędną dyscypliną naukową, 
która w sposób zdecydowany wspomaga realizację zadań organów ścigania  
i wymiaru sprawiedliwości, bowiem funkcjonariusze tych resortów podejmują 
ostateczną decyzję w wielu sprawach opierając się – z jednej strony na znajomości 
(chociażby częściowej) problematyki interpretacji języka mówionego i pisanego, 
chociaż sami, z racji wykształcenia i wykonywanego zawodu, do przeciętnych 
użytkowników języka nie należą, a z drugiej strony – ustalą, czy przyjęta przez nich 
interpretacja zjawisk językowych odpowiada perspektywie przeciętnego 
użytkownika języka. Właśnie w takich sytuacjach niezbędna jest pomoc 
językoznawcy, który merytorycznie jest przygotowany do rozstrzygania, jakie 
interpretacje mieszczą się w ramach kodu ograniczonego, a jakie wymagają 
wyższych kompetencji. Wystarczy skorzystać z pomocy lingwisty 
kryminalistycznego/językoznawcy sądowego, który dokona merytorycznej analizy. 

Aby w sposób właściwy skorzystać z tej pomocy w zleceniu wykonania opinii 
należy zwrócić uwagę na to, że ma ona uwzględniać określony punkt widzenia. 
Wiele kwestii dyskusyjnych, rzutujących na jakość przygotowanej opinii można 
przecież rozstrzygnąć jeszcze przed formalnym powołaniem biegłego. Świadomi są 
tego np. członkowie rosyjskiej „Гильдии лингвистов-экспертов по 

 
56 M. Olszewska, op. cit., s. 152. 
57 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 listopada 2016 r., I CSK 715/15. 
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документационным и информационным спорам”, autorzy opracowania 
przedstawiającego zasady przygotowywania ekspertyz sądowych. Jedna  
z 12 wskazówek skierowanych do osób inicjujących przygotowywanie ekspertyz 
językowych mówi bowiem o tym, by przed powołaniem specjalisty z zakresu 
językoznawstwa skonsultować z nim formę pytań, na które ekspert będzie 
odpowiadał. Od trafności sformułowań nierzadko zależy bowiem przydatność 
opinii58. Na podobnych zasadach działa lingwistyka kryminalistyczna w Polsce 
prowadzona przez Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks” w Poznaniu. 
Jest to specjalistyczna instytucja utworzona do opiniowania na zlecenie sądów, 
organów ścigania, na zlecenie osób prywatnych, kancelarii prawnych i podmiotów 
gospodarczych. Laboratoria Instytutu pracują w oparciu o wewnętrzne, walidowane 
metody badawcze. Biegli sądowi IEK to wyłącznie wykwalifikowani specjaliści  
w swojej dziedzinie oraz wieloletni eksperci. Metodologia i procedury wybierane do 
dalszych zastosowań i weryfikacji opierają się również o wytyczne 
międzynarodowych organizacji specjalizujących się w badaniach sądowych  
i kryminalistycznych. W Pracowni Psychologii i Mobbingu, funkcjonuje stały zespół 
biegłych sądowych w składzie: psycholog, psychiatra i lingwista kryminalistyczny. 
Zespół ten wydatnie wspomaga pracę sądów oraz wydziałów pracy i ubezpieczeń 
społecznych.59 

Reasumując stwierdzić należy, że rezerwa, z jaką potencjalni zleceniodawcy 
podchodzą do korzystania z wiedzy językoznawczej, ma związek ze specyfiką 
języka, który w przeciwieństwie do innych śladów kryminalistycznych nie poddaje się 
łatwej analizie, stąd wnioski formułowane w konkluzjach opinii przeważnie nie mają 
charakteru kategorycznych stwierdzeń. Sposobem na niwelowanie tego rodzaju 
trudności jest doskonalenie jakościowych i ilościowych metod badawczych,  
w szczególności stosowanie w większym zakresie narzędzi informatycznych.60 Mimo 
powyższych trudności organy ścigania i wymiar sprawiedliwości winien w jak 
najszerszym zakresie korzystać ze specjalistycznej wiedzy i doświadczeń lingwistów 
kryminalistycznych/językoznawców sądowych. 

 
Streszczenie 
Analizy lingwistyczne odgrywają istotną rolę w praktyce wymiaru 

sprawiedliwości. Wynika to z zanikania posługiwania się pismem ręcznym przez 
społeczeństwo i przeniesieniem większości komunikacji międzyludzkiej do środków 
komunikacji elektronicznej i Internetu. W sytuacji badania tekstu drukowanego lub 
wyświetlanego na ekranie komputera, jedyną warstwą śladu językowego,  jaką  
ekspert  jest  w  stanie  analizować,  jest  warstwa  językowa tekstu. W tym przypadku 
kryminalistyczna analiza lingwistyczna na podstawie analizy treściowej komunikatu 
może ułatwić wytypowanie autora kwestionowanej wypowiedzi (profilowanie 
socjolingwistyczne i przypisanie autorstwa), ale także ustalić rzeczywiste znaczenie 
użytych w komunikacie słów czy intencje nadawcy komunikatu. Tego typu narzędzia 
są szczególnie przydatne w analizach slangów grup przestępczych  
i terrorystycznych, ale też na gruncie prawa cywilnego (np. o plagiat dzieł literackich 
itp.), dlatego też lingwistyka kryminalistyczna jest obszerną i oferującą wiele 

 
58 M. Gębka-Wolak, op. cit., s. 23. 
59 Źródło: http://www.analityks.com.pl/oferta/oferta/lingwistyka-kryminalistyczna (dostęp: 27.02.2016). 
60 O wykorzystaniu korpusów w językoznawstwie sądowym pisze K. Kredens, Korpusy językowe  

w językoznawstwie sądowym, op. cit. 
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możliwości dyscypliną naukową usprawniającą funkcjonowanie wymiaru 
sprawiedliwości. 

Słowa kluczowe: analiza lingwistyczna, językoznawstwo kryminalistyczne, 
językowy odcisk palca, lingwistyka kryminalistyczna, profilowanie 
socjolingwistyczne, ustalanie autorstwa. 

 
Summary 
Linguistic analyses play an important role in the practice of justice system. This 

is due to the declining use of the handwriting by society in general and to the transfer 
of the most of the interpersonal communication to electronic means and to the 
Internet. When examining printed or displayed text on a computer screen, the only 
layer of the language trace that an expert is able to analyze – is the language layer 
of the text. In this case, forensic linguistic analysis based on the content analysis of 
the message can facilitate the selection of the author of the questioned statement 
(sociolinguistic profiling and attribution of the authorship), but also determine the real 
meaning of the words used in the message or the intentions of the message sender. 
Such tools are particularly useful in the analysis of slangs of criminal and terrorist 
groups, but also under civil law (e.g. plagiarism of literary works, etc.), therefore 
forensic linguistics is a comprehensive scientific discipline that offers many 
possibilities and improves the functioning of the justice system. 

Key words: linguistic analysis, forensic linguistics,  linguistic fingerprint, 
forensic linguistics, sociolinguistic profiling, authorship attribution. 
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ŻYWNOŚĆ MODYFIKOWANA GENETYCZNIE – KORZYŚCI, OBAWY, OPINIE 

 
 

Wstęp 
Termin „bezpieczeństwo żywnościowe” został wprowadzony po raz pierwszy 

przez Konferencję Żywnościową FAO odbywającą się w Rzymie w 1974 roku. Jego 
modyfikacja ulegała przemianom na przełomie kolejnych lat, konferencji i szczytów 
żywnościowych świata organizowanych przez FAO, by ostatecznie przyjąć 
następująca formę: „Bezpieczeństwo żywnościowe to sytuacja, w której wszyscy 
ludzie przez cały czas mają fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do 
wystarczającej, bezpiecznej i odżywczej żywności, nie powodującej szkody dla 
konsumenta gdy jest ona przygotowywana i/lub spożywana zgodnie  
z przeznaczeniem zaspokajając potrzeby żywieniowe, preferencje zdrowotne  
i aktywny tryb życia każdego człowieka”.1 Zgodnie z przetoczoną definicją 
obowiązkiem każdego państwa jest przyjęcie odpowiedniej strategii, która pozwoli 
osiągać cele zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe. Z tymi założeniami 
bardzo silnie zharmonizowane jest ustawodawstwo na poziomie Unii 
Europejskiej, gdzie bezpieczeństwo żywnościowe stanowi jeden z filarów 
ochrony zdrowia. Wg zaleceń Parlamentu Europejskiego każdy obywatel Unii 
ma prawo wiedzieć, w jaki sposób żywność , którą je jest produkowana, 
przetwarzana, pakowana, etykietowana i sprzedawana. Głównym celem 
polityki bezpieczeństwa żywności, wspólnej i jednolitej w całym obszarze UE 
jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi w odniesieniu do 
przemysłu spożywczego. Dlatego od 2003 roku polityka UE koncentruje się 
na koncepcji identyfikowalności zarówno środków produkcji (np. paszy dla 
zwierząt), jak i wyników (np. produkcji podstawowej, przetwarzania, 
składowania, transportowania i sprzedaży detalicznej) .2 

Wśród wielu obecnych problemów związanych z bezpieczeństwem żywności 
najistotniejsze są zagrożenia mikrobiologiczne i modyfikacje genetyczne żywności 
dostępnej na rynku. Modyfikacje genetyczne dotyczą w szczególności roślin oraz 
zwierząt, które są podstawowymi surowcami w produkcji żywności. Wśród wielu 
produktów spożywczych na rynku polskim coraz częściej obecna jest żywność 
modyfikowana genetycznie, zwana także transgeniczną. Żywność tego rodzaju ma 
te same składniki pokarmowe, które znajdują się w codziennej diecie, tj. białka, 
tłuszcze, węglowodany, kwasy nukleinowe. Jednak rozpowszechnienie żywności 
modyfikowanej genetycznie oraz jej wprowadzenie do handlu stało się dla 
społeczeństwa tematem licznych protestów i dyskusji. Produkcja żywności 

 
1 A. Antczak, Szczepienia przeciw grypie wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce – teraźniejszość 

i perspektywy. Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskie. Warszawa 
2013.https://ptp.edu.pl/files/Szczepienia_personelu_-_badanie_ankietowe.pdf. 

2 J. Postupolski, Bezpieczeństwo żywności – podstawowe zagadnienia, aktualne zagrożenia. Narodowe 
Centrum Edukacji Żywieniowej. https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/bezpieczenstwo-zywnosci-
podstawowe-zagadnienia-aktualne-zagrozenia/. 
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transgenicznej z jednej strony daje wiele nowych możliwości, z drugiej zaś budzi 
obawy. 

Żywność GMO jest bardzo popularna na zachodzie oraz w Europie, wciąż 
jednak w niektórych krajach, definitywnie zakazuje się jakichkolwiek upraw oraz 
sprzedawania produktów z zawartością modyfikowanych składników. W Polsce 
produkty GMO znaleźć można w większości sklepów spożywczych co od lat budzi 
wiele kontrowersji. Rozważając zalety żywności zmodyfikowanej genetycznie 
najczęściej podkreśla się, że do wyprodukowania tego typu produktów brane są pod 
uwagę najwyższe wymogi bezpieczeństwa, gwarantowane m.in. długoletnimi  
i szczegółowymi badaniami naukowymi. Zwolennicy żywności genetycznie 
zmodyfikowanej przekonują opinię publiczną co do bezpieczeństwa i korzyści jej 
stosowania podkreślając, że nie ma mocnych dowodów wskazujących na fakt, iż 
żywność GMO może negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. Przeciwnikami 
żywności zmodyfikowanej genetycznie są głównie konsumenci, których świadomość 
z zakresu żywności i żywienia znacząco wzrasta w ostatnich latach. Co raz częściej 
konsumenci poszukują dla siebie żywności bezpiecznej pozbawionej modyfikacji, 
czyli głównie niezagrażającej ich zdrowiu za którą są gotowi zapłacić znacznie 
wyższą cenę. Według wielu badaczy popyt na żywność tradycyjną i ekologiczną  
w Polsce ma stałą tendencję wzrostową zwłaszcza wśród bogatszej części 
społeczeństwa.3 

Aby zweryfikować przedstawione wyżej opinie w zakresie bezpieczeństwa 
żywieniowego w ramach zajęć realizowanych przez studentów Kierunku Inżynieria 
Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej podjęto próbę ceny świadomości 
konsumentów robiących zakupy w sklepach spożywczych na terenie województwa 
śląskiego na temat GMO i żywności genetycznie modyfikowanej oraz zmiany 
trendów w tym zakresie na przestrzeni lat.  

 
Krótka historia GMO 
Żywność genetycznie zmodyfikowana to żywność, która zawiera, składa się, 

lub jest wyprodukowana z GMO, czyli genetycznie zmodyfikowanych organizmów 
(ang. genetically modified organisms).4 Są to organizmy inne niż ludzkie, których 
materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach 
naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.5 Oznacza to, że 
mianem GMO określa się nie tylko produkty spożywcze w całości lub częściowo 
składające się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych, ale również i takie, 
które choć nie zawierają w sobie organizmu genetycznie modyfikowanych, to zostały 
częściowo lub w całości z niego wyprodukowane (np. olej czy cukier). Żywnością 
genetycznie modyfikowaną nie są natomiast środki wspomagające przetwarzanie 
żywności i stosowane podczas procesu jej produkcji. Także sama żywność 
przetworzona za pomocą tego typu środków nie jest uznawana za genetycznie 
zmodyfikowaną. Przykładowo, żywnością genetycznie modyfikowaną nie jest mleko 

 
3 J. Kosicki, M. Kosicka-Gębska, Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość 

wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, 2012. 
Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, s. 135-149.  

4 Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r.  
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (CELEX: 32003R1829). 

5 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 706 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 322). 
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pochodzące od krowy karmionej genetycznie zmodyfikowaną paszą. To samo 
dotyczy np. wina i sera wyprodukowanego z użyciem transgenicznych 
mikroorganizmów oraz miodu otrzymywanego z transgenicznych roślin.6 

GMO, który może być użyty jako żywność lub materiał źródłowy do produkcji 
żywności, zgodne z rozporządzeniem nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
określa się jako genetycznie zmodyfikowany organizm do użytku spożywczego. 
Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO), to organizmy zmodyfikowane 
metodami inżynierii genetycznej. Kluczowymi etapami tej technologii są: 

- identyfikacja interesującej nas cechy; 
- wyizolowanie tej cechy; 
- wprowadzenie tej cech do pożądanego organizmu; 
- rozmnażanie tego organizmu. 
Metody manipulacji genetycznych szybko się rozwinęły w ciągu ostatniego 

stulecia. To co jeszcze do niedawna uznawano za wolę boską lub prawo natury dziś 
próbuje zrobić człowiek, a wszystko zaczęło się niewinnie – od udomowienia dzikich 
zwierząt i pierwszych wyselekcjonowanych upraw (Rysunek nr 1). Potem nastąpiła 
hodowla selektywna, wstawianie genów z jednego organizmu do drugiego. Dziś 
najnowsze osiągniecia biotechnologii oparte są na metodach bezpośredniej edycji 
genomu. 

 
Rysunek nr 1: Ewolucja organizmów zmodyfikowanych genetycznie. 
Źródło: Seung Mi Oh: Evolution of Genetically Modified Organisms and its controversial 
future. The British Scholarship Journal. Volume-2, Issue-2, June 2017. 

 
6 M. Muszyńska, Żywność genetycznie modyfikowana. Biotechnologiczny portal Internetowy. 2012. 

https://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/zywnosc-genetycznie-modyfikowana/. 
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Aktualnie można wyróżnić trzy podstawowe metody modyfikacji genetycznych 
przyczyniające się do nadania produktom pożądanych cech: 

- zmianę aktywności genów znajdujących się w danym organizmie. Dzięki tej 
metodzie powstał pomidor FlavrSavr, który trafił do obrotu. Jego modyfikacja 
polegała na zmniejszeniu aktywności genu poligalaktouronazy, 
odpowiedzialnego za rozkładanie się ściany komórkowej. Była to pierwsza 
roślina powstała z modyfikacji genetycznych. Zastosowane w niej zmiany 
przyczyniły się do otrzymania pomidorów, które dłużej charakteryzowały się 
świeżością, wolniej dojrzewały i wolniej miękły; 

- wprowadzenie do organizmu dodatkowej kopii jego własnego genu. Ta 
metoda była wykorzystywana do modyfikacji genetycznych zwierząt,  
a polegała na zwielokrotnieniu pożądanej cechy, np. zwiększenie biomasy 
bydła i trzody chlewnej, czy zwiększenie mleczności krów; 

- wprowadzenie do genomu genu pochodzącego z organizmu innego 
gatunku. Metoda ta pozwala na łączenie genów roślinnych z roślinnymi, 
zwierzęcych ze zwierzęcymi oraz roślinnych ze zwierzęcymi lub ludzkimi.  
W wyniku zastosowanej metody wyprodukowano, m. in.: ziemniaka 
produkującego ludzkie białko osocza krwi, czy soję o smaku orzeszków. 

Metody te przyczyniły się do znacznego rozwoju upraw genetycznie 
modyfikowanych na całym świecie (Rysunek nr 2).  

 

Rysunek nr 2: Obszar upraw czterech najważniejszych roślin zmodyfikowanych 
genetycznie[ml ha]. 
Źródło: Lewandowicz G.: Fakty i Liczby. Bezpieczeństwo żywieniowe. Bezpieczeństwo 
ekologiczne. PPTŻ. 2019. http://pttzow.up.poznan.pl/gmo/dok/gmo.html#srodowisko. 

 
Wśród uprawianych gatunków dominują: 
1. soja genetycznie modyfikowana – 91,4 mln ha, co stanowi aż 50 proc. 

całkowitego areału uprawy GMO na świecie i 78 proc. całkowitego areału 
upraw tego gatunku na świecie; 
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2. kukurydza –  stanowi 33 proc. globalnego areału GMO i 26 proc. gatunku; 
3. bawełna – 12 proc. areału GMO i 64 proc. gatunku; 
4. rzepak –  5 proc. z GMO i 24 proc. areału uprawy całego gatunku; 
5. pozostałe rośliny GM to tylko 1 proc. całkowitego areału upraw GMO na 

świecie. 
Warto tu nadmienić, że gatunki te stanowią dziś podstawę żywieniową wielu 

ludzi na świecie i są wykorzystywane jako pasze dla zwierząt hodowlanych i materiał 
np. na ubrania również w Polsce. 

Według raportów ISAAA7 (Międzynarodowego Instytutu Propagowania Upraw 
Biotechnologicznych) areał upraw GMO na świecie przekroczył już powierzchnię 
185,1 mln ha, a oficjalnie rośliny GM są uprawiane w 26 państwach, z czego  
19 stanowią państwa rozwijające się. Liderem upraw GMO są Stany Zjednoczone – 
72,9 mln ha. Kolejne państwa, to: Brazylia – 49,1 mln ha, Argentyna – 23,8 mln ha, 
Kanada – 11,6 mln ha, Indie – 10,8 mln ha (Rysunek nr. 3) W Europie oficjalnie tylko 
4 państwa uprawiają rośliny GM – Czechy, Słowacja, Hiszpania i Portugalia. W tym 
gronie nie ma Polski ponieważ na terenie naszego kraju obowiązuje zakaz upraw 
GMO choć dla rzetelności przedstawionego materiału należy wspomnieć, że Polska 
w 2007 roku wprowadziła na niewielkim obszarze uprawę genetycznie 
modyfikowanej kukurydzy odpornej na omacnicę prosowiankę.8 Tak czy inaczej 
żywność GMO, jest dostępna dla polskiego konsumenta, warto więc sprawdzić jaki 
jest jego stosunek do niej.  

 

 
Rysunek nr 3: Obszar upraw roślinnych GMO w jedenastu wiodących krajach świata. 
Źródło: Lewandowicz G.: Fakty i Liczby. Bezpieczeństwo żywieniowe. Bezpieczeństwo 
ekologiczne. PPTŻ. 2019. http://pttzow.up.poznan.pl/gmo/dok/gmo.html#srodowisko 
 

 
7 ISAAA released Brief 6, Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2019. 
8 M. Kramkowska, T. Grzelak, K. Czyżewska, Żywność genetycznie modyfikowana a postawy 

konsumentów. Bromat Chem Toksykol 2012, 45(2), s. 206-211. 
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Praktyczna ocena tematu badawczego 

Przedmiotem badań na potrzeby niniejszego artykułu objęci byli mieszkańcy  
10 największych miast Śląska robiący zakupy w 262 sklepach takich marek jak: Lidl, 
Biedronka, Tesco, Carrefour, Auchan, Aldi, Społem, Kaufland i Netto (Tabela nr 1).  
W celu uzyskania skonkretyzowanych wyników dla potrzeb artykułu wykorzystano 
metody badawcze takie jak: 

a) badania ankietowe, 
b) analiza SWOT. 
 

Tabela nr 1: Wykaz placówek handlowych w których prowadzono badania. 

Miasto L
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Bytom 2 3 1 1 1 3 1 1 2 

Chorzów 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

Dąbrowa 
Górnicza 

2 3 1 0 1 2 1 2 1 

Gliwice 2 3 2 2 1 3 2 1 2 

Katowice 2 3 3 1 2 2 1 1 2 

Ruda 
Śląska 

2 3 1 0 1 2 2 2 2 

Rybnik 2 3 2 1 1 3 1 1 2 

Sosnowiec 2 3 1 1 1 3 1 2 2 

Tychy 2 3 1 0 1 1 1 1 2 

Zabrze 2 2 1 0 1 3 2 1 1 

Razem 
20 28 14 7 11 24 14 14 18 

150 

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 
 

Wyniki badań ankietowych 

Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie potrzebnych informacji od osób 
ankietowanych obracających się w badanym środowisku oraz tego jak ankietowany 
ocenia i postrzega wybrany obszar czy zjawisko. Najbardziej wyrazistą formą 
badanego obszaru są badania anonimowe, które pozwalają osobie ankietowanej na 
całkowitą szczerość w wyrażaniu swojej opinii. Aby uzyskać informacje o preferencji 
żywieniowych mieszkańców Śląska i ich stosunku do żywności genetycznie 
modyfikowanej GMO w 262 badanych placówkach handlowych za pomocą wywiadu 
kierowanego przeprowadzono w oparciu o specjalnie stworzoną do tego celu ankietę 
badania ankietowe. Ankieta w formie papierowej, przeprowadzona metodą face to 
face, zawierała 38 pytań zamkniętych opartych na metodzie prostego wyboru  
i skalowania oraz tzw. pytania metryczkowe. W sumie ankieterzy rozdali 1000 
anonimowych ankiet. Były one skierowane do klientów, którzy w dniu badania 
dokonali zakup produktów żywnościowych w jednym z wymienionych w Tabeli nr 1 
sklepów. Oprócz udzielenia odpowiedzi na 38 specjalnie w tym celu opracowanych 
pytań ankietowany konsument musiał wyrazić zgodę na przejrzenie zakupionych  
w danym sklepie produktów żywnościowych celem weryfikacji czy są wśród nich 
towary zawierające GMO. 
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Ankieterzy, którymi byli studenci Politechniki Śląskiej zależało na: 
1. ustaleniu wiedzy jaką posiada przeciętny „Kowalski” na temat produktów  

i żywności GMO;  
2. zdobyciu informacji dotyczących tego czy konsumenci kupują produkty  

i żywność modyfikowaną genetycznie; 
3. poznaniu umiejętności rozpoznawania produktów GMO przez 

„Kowalskiego” i ich oznakowania na półkach sklepowych; 
4. skonkretyzowaniu obaw prozdrowotnych „Kowalskiego” w stosunku do 

produktów i żywności GMO. 
Przeprowadzone badania ankietowe zweryfikowano kontrolą koszyka 

zakupów, jakich dokonał konsument w dniu badania ankietowego.  
W badaniu ankietowym, trwającym od września 2017 roku do października 

2019 roku wzięło udział łącznie 846 konsumentów (Tabela nr 2). Z czego 519 osób 
(61,40%) stanowiły kobiety, a 327 (38,60%) mężczyźni. Spośród ankietowanych 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby z dwóch przedziałów wiekowych tj. między 36, 
a 55 rokiem życia (44,60%). Badania objęły również skrajne grupy osób tj. młodzież 
przed 18 rokiem życia (11,20%) i osoby starsze po 55 roku życia (14,60%). 
Rozłożenie ankiet w poszczególnych grupach wiekowych wahało się w granicach 
kilku procent. Spośród przebadanych konsumentów najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby z wykształceniem średnim (356 osób – 42,10%), i wyższym (211 osób – 
23,90%). Frekwencja pozostałych grup zawodowych oscylowała w przedziale 
kilkunastu procent. Co drugi ankietowany był pracownikiem najemnym fizycznym lub 
umysłowym (481 osób – 56,90%). Pozostałe grupy to: uczniowie i studenci (174 
osoby – 20,60%), emeryci (153 osoby – 18,40%), oraz osoby prowadzące własna 
działalność (37 osób – 4.4%). 

 
Tabela nr 2: Dane statystyczne osób biorących udział w badaniu. 

Pytania ankietowe 
Udział 

procentowy 
Liczba 

ankietowanych 

Formatka 

1. Jaka jest państwa płeć? 

Mężczyzna 38,60% 327 

Kobieta 61,40% 519 

2. Jaki jest Pana/i wiek? 

Poniżej 18 lat 11,20% 95 

18 - 25 lat 12,60% 107 

26 - 35 lat 17,00% 144 

36 - 45 lat 24,20% 205 

46 - 55 lat 20,40% 173 

Powyżej 55 lat 14,60% 124 

3. Jakie Pan/i posiada wykształcenie? 

Podstawowe 13,70% 116 

Zawodowe 19,30% 163 

Średnie  42,10% 356 

Wyższe 24,90% 211 

4. Czym Pan/i zajmuje się na co dzień?  

Uczeń/student 20,60% 174 

Pracownik fizyczny 25,70% 217 

Pracownik umysłowy 31,20% 264 
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Własna działalność gospodarcza 4,40% 37 

Emeryt, rencista 18,40% 153 

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 

 
Pierwszym blokiem tematycznym, którego dotyczyły pytania ankietowe było 

sprawdzenie wiedz konsumentów na temat żywności genetycznie modyfikowanej  
i organizmów GMO. Na pierwsze pytanie z tego zakresu:” Czy słyszał Pan/i  
o żywności modyfikowanej genetycznie i organizmach GMO?” Zdecydowana 
większość ankietowanych (722 osoby – 85,30%) udzieliło pozytywnej odpowiedzi. 
Osobami, które nie słyszały nic na temat GMO byli uczniowie szkół podstawowych 
zwłaszcza klas młodszych, oraz starsi emeryci w pozostałych grupach zawodowych 
przypadki nieznajomości zagadnienia GMO były sporadyczne (Tabela nr 3). 

Ankietowani najczęściej o GMO dowiadywali się z Internetu – 32,20% badanych 
i środków masowego przekazu tj. jak radio, prasa i telewizja – 50,30%. Rzadziej te 
informacje nabywali od przyjaciół – 6,30% czy rodziny – 3,60%. Niestety, aż 340 
osób – 40,20% przyznaje się do faktu, iż nie posiada w tym zakresie żadnej 
szczegółowej wiedzy, albo ich wiedza jest niska 283 osoby – 37,40%. Wyniki te 
dotyczyły przede wszystkim osób starszych, słabiej wykształconych, uczniów szkół 
podstawowych i średnich. Osoby, które deklarowały średnią wiedzę w zakresie GMO 
– 18,70% to przede wszystkim studenci i ludzie z wyższym wykształceniem, którzy 
informacje o GMO zdobywali z różnych źródeł oraz w życiu codziennym zwracają 
uwagę na to co jedzą. Wśród osób które deklarowały dobrą znajomość GMO 
spotkać można było zwolenników i przeciwników żywności i organizmów 
genetycznie modyfikowanych, którzy swoje upodobania deklarują w oparciu 
fachową literaturę z tego zakresu. 

 
Tabela nr 3: Przykładowe odpowiedzi ankietowanych w zakresie ich wiedzy na temat 
żywności genetycznie modyfikowanej i GMO. 

Pytania ankietowe 
Udział 

procentowy 
Liczba 

ankietowanych 

1. Czy słyszał Pan/i o żywności modyfikowanej genetycznie i organizmach GMO? 

Tak 85,30% 722 

Nie 14,70% 124 

2. Z jakich źródeł czerpie Pan/i informacje na temat GMO? 

Internet 32,20% 272 

Telewizja 20,30% 172 

Radio 18,40% 156 

Prasa 11,60% 98 

Książki 7,60% 64 

Przyjaciele 6,30% 53 

Rodzina 3,60% 30 

3. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat GMO? 

Żadna 40,20% 340 

Niska 33,40% 283 

Średnia 18,50% 157 

Wysoka 7,90% 67 

4. Czy spotkał się Pan/i z żywnością GMO ( żywność genetycznie modyfikowaną)? 

Tak 29,10% 246 

Nie 22,50% 190 

Nie wiem 48,40% 409 
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5. Które z wymienionych produktów żywnościowych Pan/i zdaniem dostępnych w Polsce 
zawierają GMO? 

Owoce 78,30% 662 

Warzywa 64,10% 542 

Ziarna zbóż (ryż, kukurydza, soja) 32,40% 274 

Oleje roślinne (sałatkowy, rzepakowy) 21,50% 182 

Mięso  15,40% 130 

Mleko i przetwory mleczne (lody, jogurty, sery) 9,70% 82 

Dodatki do żywności (np. Lecytyna) 6,80% 58 

Pasze dla zwierząt (np. Śruta sojowa) 78,40% 663 

6. Czy Pana/i zdaniem przepisy prawa polskiego oraz unijnego regulują kwestię 
żywności modyfikowanej genetycznie? 

Tak 15,10% 128 

Nie 8,30% 70 

Nie wiem 12,60% 107 

Nie znam tych przepisów 64,00% 541 

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 

 
Ankietowani najczęściej o GMO dowiadywali się z Internetu – 32,20% badanych 

i środków masowego przekazu tj. jak radio, prasa i telewizja – 50,30%. Rzadziej te 
informacje nabywali od przyjaciół – 6,30% czy rodziny – 3,60%. Niestety, aż 340 
osób – 40,20% przyznaje się do faktu, iż nie posiada w tym zakresie żadnej 
szczegółowej wiedzy albo ich wiedza jest niska 283 osoby – 37,40%. Wyniki te 
dotyczyły przede wszystkim osób starszych, słabiej wykształconych, uczniów szkół 
podstawowych i średnich. Osoby, które deklarowały średnią wiedzę w zakresie GMO 
– 18,70% to przede wszystkim studenci i ludzie z wyższym wykształceniem, którzy 
informacje o GMO zdobywali z różnych źródeł oraz w życiu codziennym zwracają 
uwagę na to co jedzą. Wśród osób które deklarowały dobrą znajomość GMO 
spotkać można było zwolenników i przeciwników żywności i organizmów 
genetycznie modyfikowanych, którzy swoje upodobania deklarują w oparciu 
fachową literaturę z tego zakresu  

Na pytanie: „Czy spotkał się Pan/i z żywnością genetycznie modyfikowaną  
w sklepie?” Twierdząco odpowiedziało (246 osób – 29,10%), pozostała część 
konsumentów albo nie była tego pewna (409 osób – 48,4%) albo się nad tym nigdy 
nie zastanawiała (246 osób – 29,10%). Spośród produktów żywnościowych, które 
zawierają GMO spotykanych w sklepach ankietowani najczęściej wskazywali na: 
owoce (662 osoby – 78,30%), warzywa (542 osoby – 64,1%), ziarna zbóż: ryż, 
kukurydza, soja (274 osoby – 32,40%). Najmniej osób wskazało na występowanie 
GMO w pieczywie (26 osób – 3,10%) i dodatkach do żywności (57 osób – 6,80%).  
I w tym przypadku większość produktów zawierających GMO wskazywały osoby 
lepiej wykształcone, studenci i pracownicy umysłowi. 

W drugim bloku tematycznym pytania ankietowe skierowane były na 
preferencje zakupowe konsumentów. Zasadniczym pytaniem w tej części ankiety 
było: „Czy podczas zakupu żywności zwraca Pan/i uwagę na fakt czy zawiera ona 
GMO? W odpowiedzi, aż 508 osób – 60,1% udzieliło odpowiedzi negatywnej. 18,1% 
ankietowanych robi to czasami, a tylko 21,9% dokonuje w tym zakresie świadomego 
wyboru. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najczęściej pośpiech, zbyt małe literki 
na etykietach i niewiedza respondentów w zakresie GMO. Respondenci kupując, 
żywność w sklepach i supermarketach najczęściej kierują się też własnymi 
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kryteriami. Głównym kryterium wyboru danego towaru spożywczego w sklepie u 227 
osób – 32,80% jest jego cena oraz wygląd (222 osoby – 26,30%) zwłaszcza warzyw 
i owoców. Konsumenci znacznie częściej wkładają do koszyka dorodne jabłko, 
pomidory, truskawki niż żywność tradycyjną,  nie zważając na fakt czy zawierają one 
GMO czy nie. Względami zdrowotnymi i wyborem żywności ekologicznej wolnej od 
GMO, kieruje się zaledwie 141 osób czyli 16,70% badanych. Są to osoby z reguły 
dobrze wykształcone i posiadające wyższy statut materialny dla których zakup 
droższej żywności nie stanowi większego obciążenia finansowego. Jak pokazała 
jednak weryfikacja koszyków z zakupami i w tej grup konsumentów znajdują się 
często produkty z GMO, które ankietowani zakupili nieświadomie bo na etykiecie nie 
było informacji, że produkt zawiera w składzie produkty genetycznie modyfikowane 
albo wypełniacze lub emulgatory produktów żywieniowych ukrywane były pod nazwą 
chemiczną. Jednym z przykładów takiego działania jest lecytyny wytwarzana  
z genetycznie zmodyfikowanych nasion soi, którą ukrywa się pod nazwą chemiczną 
E 322.  (Tabela nr 4).  

Ankietowanie potwierdzają również, iż często świadomie wybierają też produkty 
zawierające GMO. Najczęściej są to produkty pochodzenia roślinnego co deklaruje 
30,20% badanych lub zwierzęcego odpowiednio – 14,60% badanych. Spośród 313 
osób - 37,00%, które zadeklarowały, że świadomie nie zakupiłyby produktów z GMO 
weryfikacja koszyka pokazała, iż w 1/3 przypadków w koszyku tych osób znajdowały 
się co najmniej trzy produkty posiadające w składzie GMO. Głównie było to 
pieczywo, przetwory mięsne i nabiał, a u 167 osób znajdował się przynajmniej jeden 
produkt z GMO. Jedynie u 13,4% z grupy deklarującej, że nie kupiłaby produktów  
z GMO koszyk był od nich wolny.  
 
Tabela nr 4: Przykładowe odpowiedzi ankietowanych  w zakresie zakupu produktów 
genetycznie modyfikowanych i żywności z GMO 

Pytania ankietowe 
Udział 

procentowy 
Liczba 

ankietowanych 

1. Czy podczas zakupu żywności zwraca Pan/i uwagę czy zawiera ona GMO? 

Tak 21,90% 185 

Nie 60,10% 508 

Czasami 18,00% 152 

2. Co decyduje o Pana/i wyborze danego produktu żywnościowego? 

Cena 32,80% 227 

Wygląd 26,30% 222 

Walory smakowe 17,50% 148 

Wartości odżywcze 6,70% 57 

Dbałość o zdrowie 16,70% 141 

3. Jakiego rodzaju żywność modyfikowaną genetycznie jest Pan/i w stanie zakupić 
świadomie? 

Pochodzenia roślinnego 30,20% 255 

Pochodzenia zwierzęcego 14,60% 124 

Pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 18,20% 154 

Żadną 37,20% 313 

4. Czy jeśli zakupiłby Pan/i produkt z GMO nieświadomie zwróciłby go Pan/i? 

Tak  47,50% 402 

Nie 21,70% 184 

Zależy od produktu 30,80% 261 
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5. Czy Pan/i zdecydowała by się na zakup produktu genetycznie zmodyfikowanego 
gdyby producent zapewnił o jego nieszkodliwości dla zdrowia? 

Tak 38,50% 326 

Nie 46,70% 390 

Zależy od produktu 15,40% 130 

6. Co przekonałoby Pana/ą do kupowania żywności zmodyfikowanej genetycznie? 

Dłuższy okres trwałości 21,20% 179 

Ładniejszy wygląd 19,40% 164 

Wyższa wartość odżywcza 16,20% 137 

Pozytywne opinie rodziny i znajomych 3,10% 26 

Nieduża cena 28,70% 243 

Walory zdrowotne 11,40% 96 

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 

 
Na pytanie „Czy jeśli zakupiłby Pan/i produkt z GMO nieświadomie zwróciłby 

go Pan/i?” – 47,5% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 21,70% zaprzeczyło, 
a 16,70% uzależniło swoją decyzję od rodzaju produktu. Takie podejście do tematu 
może sugerować, iż polscy konsumenci nie obawiają się zbytnio produktów z GMO. 
Sugestię tą potwierdza również fakt, iż zapewnienie producenta o tym, że jego 
produkt z GMO jest nieszkodliwy przekonałoby blisko połowę ankietowanych do jego 
zakupu. Do zakupu, żywności zmodyfikowanej genetycznie jak zauważyli ankieterzy 
w trakcie prowadzenia badań konsumentów przekonują też liczne promocje. 
Obniżenie ceny towaru o 30 – 50% powoduje, że konsumenci mają koszyki 
wypełnione towarami z GMO. Konsumenci odpowiadając na pytania ankietowe też 
potwierdzają niż cena produktu skłoniłaby ich do zakupu produktów z GMO (28,7% 
badanych). 

W ramach prowadzonych badań ankietowych respondenci zostali zapytani 
również o umiejętność rozpoznawania produktów z GMO na półkach sklepowych 
(Tabela nr 5).  

 
Tabela nr 5: Przykładowe odpowiedzi ankietowanych  w zakresie umiejętności 
rozpoznawania produktów z GMO. 

Pytania ankietowe 
Udział 

procentowy 
Liczba 

ankietowanych 

1. Czy potrafi Pan/i rozpoznać w sklepie produkty zawierające GMO? 

Tak 26,10% 221 

Nie 48,70% 407 

Nie zawsze 25,80% 218 

2. W jakim stopniu według Pana/i żywność GMO jest oznakowana w sklepie? 

Małym 62,80% 531 

Średnim 26,70% 226 

Dużym 10,50% 89 

3. Czy w Polsce oznakowanie żywności i pasz jako produktów wolnych od GMO jest: 

Obowiązkowe 23,30% 197 

Dobrowolne 44,30% 374 

Nie wiem 32,40% 274 

4. Czy produkty żywnościowe w Polsce zawierające GMO powinny być odpowiednio 
oznakowane? 

Tak 79,30% 671 

Nie 0,70% 6 
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Są oznakowane wystarczająco. 20,00% 169 

5. Wskaż który z opisanych poniżej symboli na etykiecie oznacza żywność z GMO? 

Warzywa i owoce posiadają 4 cyfrowy kod 9,10% 77 

Warzywa i owoce posiadają 5 cyfrowy kod 13,70% 116 

Początkowa cyfra kodu zawiera cyfrę 8 11,10% 94 

Początkowa cyfra kodu zawiera cyfrę 9 14,40% 122 

Zielony znak graficzny z napisem bez GMO 31,30% 265 

Zielony znak graficzny wyprodukowany bez 
stosowania GMO 20,40% 173 

6. Czy widząc na etykiecie, że produkt jest modyfikowany genetycznie, zakupiłbyś go? 

Tak 25,10% 212 

Nie 58,60% 496 

Zależy od produktu 16,30% 138 

7. Czy żywność GMO powinna być powszechnie dostępna? 

Tak 28,30% 239 

Nie 10,40% 88 

Nie wiem/ nie mam zdania 61,30% 519 

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 

 
Niestety tylko około 26,10% ankietowanych posiada tą umiejętność i ją 

wykorzystuje. Polacy nie potrafią rozpoznawać żywności modyfikowanej genetyczne 
za pomocą kodów cyfrowych tylko 9,10% ankietowanych wie, że owoce genetycznie 
modyfikowane posiadają kod 5 cyfrowy, a pierwszą jego cyfrą jest „8” – 11,10% 
ankietowanych. Zdecydowanie większą uwagę na właściwe oznakowanie 
produktów żywnościowych zwracają panie zwłaszcza ze średnim i wyższym 
wykształceniem. Osoby starsze, uczniowie, studenci i w zdecydowanej większości 
mężczyźni nie zwracają uwagi na oznakowanie produktów. Mimo to 531 osób – 
62,80% ankietowanych twierdzi, ze produkty GMO w sklepie są w małym stopniu 
oznakowane i w natłoku towarów trudno je rozpoznać. Zdaniem większości 
konsumentów (671 osób – 79,30%) produkty zawierające GMO, z uwagi na 
kontrowersje, które wokół nich występują powinny być w lepszy sposób 
oznakowane. W prawdzie na półkach sklepowych coraz częściej ankietowani – 
71,40% zauważają produkty z napisem „bez GMO” albo produkt „wyprodukowany 
bez stosowania GMO” to w stosunku do pozostałego asortymentu towarów 
żywnościowych w sklepie oznaczenia te stanowią marginalną część informacyjną. 
Zgodnie z przepisami prawa unijnego i prawa polskiego producent żywności 
powinien na etykietach umieszczać informacje, o tym że produkt zawiera GMO. 
Niestety polscy konsumenci w większości przypadków tego zapisy nie sprawdzają – 
58,50% ankietowanych. Z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy w zakresie GMO 
zdecydowana większość (61,30%) ankietowanych nie ma też wyrobionego zdania 
na temat tego czy żywność genetycznie modyfikowana powinna być powszechnie 
dostępna na półkach sklepowych w Polsce czy nie.  

W bloku czwartym badania ankietowego konsumentom zadano również pytania 
na okoliczność wpływu produktów GMO i żywności genetycznie modyfikowanej na 
stan zdrowia osób ją spożywających (Tabela nr 6). Wśród ankietowanych 440 osób 
– 52,0% uważa, że żywność genetycznie modyfikowana może negatywnie wpływać 
na stan zdrowia. Zdaniem ankietowanych, zwłaszcza tych starszych i słabiej 
wykształconych, żywność genetycznie zmodyfikowana może powodować wzrost 
zachorowalności na nowotwory (16,60%  – ankietowanych), zaburzenia odporności 
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(9,40%), zaburzenia metabolizmu (8,60%). Przekonanie to nie jest wynikiem 
własnego doświadczenia ale ugruntowało się na kanwie doniesień prasowych – 
64,10% i opinii lekarzy – 21,30%. Jeśli jednak konsumentów zapytać czy ryzyko 
spożywania żywności genetycznie modyfikowanej jest większe od korzyści jakie  
z tego płyną, to aż 71,10% ankietowanych nie ma w tym zakresie wyrobionego 
zdania. Niezdecydowanie to widać również w przypadku odpowiedzi na pytanie na 
pytanie: „Do jakich celów popiera Pan/i wykorzystanie organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych?”. Rozkład preferencji w tym zakresie rozłożył się prawie 
równomiernie. Ankietowani zgadzają się na użycie organizmów GMO do produkcji 
leków i szczepionek (19,30%), kosmetyków (17,30%), produkcji pasz dla zwierząt 
(14,40%) oraz żywności (12,00%). Przyznają jednak, że polskie społeczeństwo  
w obiegowej opinii nie jest otwarte na żywność i organizmy genetycznie 
modyfikowane. Takiego zdania jest ponad 54,90% ankietowanych. Z kolei 33,50% 
konsumentów twierdzi, że uprawy GMO i ich sprzedaż powinny być zabronione. 
Opina ta wynika z przekonania ankietowanych, że organizmy genetycznie 
modyfikowane i żywność z GMO nie zostały jeszcze dokładnie przebadane przez 
naukowców (94,30%), nie został określony wystarczająco ich wpływ na środowisko 
i zdrowie człowieka (74,20%) oraz zagrożenie dla upraw tradycyjnych (23,60%). 
Choć ankietowani zwłaszcza młodzi i dobrze wykształceni zauważają też pozytywne 
aspekty organizmów genetycznie modyfikowanych i żywności z GMO jako tych które 
mogą przyczynić się do walki z głodem na świecie (44,30%), maja większa 
odporność na patogeny środowiska szkodniki i choroby (28,60%) oraz zmiany 
klimatyczne (20,10%) to tak naprawdę mało kto z konsumentów robiących zakupy 
w sklepach wie, które z upraw wykorzystywane do produkcji żywności są 
genetycznie modyfikowane, a które nie. 
 
Tabela nr 6: Przykładowe odpowiedzi ankietowanych  w zakresie wpływu produktów z GMO 
na zdrowie osób je spożywających. 

Pytania ankietowe 
Udział 

procentowy 
Liczba 

ankietowanych 

1. Czy uważasz, że żywność modyfikowana genetycznie może negatywnie wpływać na 
zdrowie człowieka? 

Tak 52,1% 441 

Nie 16,4% 139 

Nie wiem/ nie mam zdania 31,5% 266 

2. Na czym opiera Pan/i swoje przekonanie, że żywność modyfikowana genetycznie 
wpływa negatywnie na organizm człowieka? 

Doniesień medialnych (Internet, prasa, telewizja) 64,10% 282 

Opini lekarzy  21,30% 94 

Opinii znajomych i bliskich 9,40% 41 

Własnego doświadczenia 5,20% 23 

3. Jakie zagrożenia może ze sobą nieść spożywanie żywności genetycznej Pana/i 
zdaniem? 

Zaburzenia odporności 9,40% 78 

Zmniejszenie płodności 3,60% 30 

Zaburzenia metabolizmu 8,60% 73 

Zaburzenia hematologiczne 6,80% 58 

Odporność na antybiotyki 7,10% 60 

Wzrost zachorowalności na nowotwory 16,60% 140 

Nie wiem 47,90% 405 
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4. Czy Pana/i zdaniem ryzyko spożywania żywności genetycznie zmodyfikowanej jest 
większe niż korzyści z tego płynące (np. walory zdrowotne)? 

Tak 23,60% 200 

Nie 5,30% 45 

Nie wiem/ nie mam zdania 71,10% 602 

5. Czy społeczeństwo polskie jest otwarte na żywność i organizmy genetycznie 
modyfikowane? 

Tak 23,30% 197 

Nie 54,90% 464 

Nie wiem/ nie mam zdania 31,20% 264 

6. Czy zauważył Pan/i różnicę pomiędzy żywnością tradycyjną, a modyfikowaną 
genetycznie? 

Tak 54,40% 458 

Nie 23,90% 202 

Nigdy nie jadłem/am żywności modyfikowanej 
genetycznie 22,70% 186 

7. Do jakich celów popiera Pan/i wykorzystanie organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych? 

Do produkcji leków, szczepionek 19,30% 163 

Do produkcji kosmetyków 17,30% 146 

Do produkcji żywności 12,00% 102 

Do produkcji paszy dla zwierząt 14,40% 122 

Nie popieram 37,00% 313 

8. Czy Pan/i zdaniem uprawy GMO i ich sprzedaż powinny być zabronione? 

Tak 33,50% 283 

Nie 14,60% 123 

Nie wiem/ nie mam zdania 51,90% 439 

9. Czy uważa Pan /i że organizmy zmodyfikowane genetycznie są niebezpieczne dla 
środowiska? 

Tak 36,30% 307 

Nie 16,90% 143 

Nie wiem 46,80% 396 

10. Jakich składników się Pan/i obawia w żywności modyfikowanej genetycznie? 

Lecytyny 12,80% 108 

Soi 10,20% 86 

Kukurydzy 6,00% 51 

Rzepaku 12,80% 108 

Wszystkich powyższych 5,20% 44 

Inne 8,00% 68 

Nie wiem 45,00% 381 

11. Czy zauważył Pan/i różnicę pomiędzy żywnością tradycyjną, a modyfikowaną 
genetycznie? 

Tak 34,40% 291 

Nie 41,70% 353 

Nigdy nie jadłem/am żywności GMO 23,90% 202 

12. Wskaż najbardziej odpowiadające Ci sformułowanie w sprawie GMO. Organizmy i 
żywność GMO: 

nie zostały jeszcze dokładnie przebadane przez 
naukowców 94,30% 798 

nie zostały wystarczająco przebadane pod katem ich 
wpływu na środowiska i zdrowie człowieka 

74,20% 628 
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mogą się przyczynić do zmniejszenia głodu na świecie 44,30% 375 

są tak samo bezpieczne jak żywność tradycyjna 22,20% 188 

są bardziej odporne na patogeny środowiskowe 
(szkodniki, choroby) 

28,60% 242 

są bardziej odporne i zmiany klimatyczne  20,10% 170 

stanowią zagrożenie dla innych tradycyjnych upraw 23,60% 200 

to lobbing na rzecz koncernów biotechnologicznych 51,30% 434 

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 

 
Przeprowadzone badania wśród szerokiej grupy konsumentów śląskich 

sklepów i placówek handlowych potwierdzają uzyskane wcześniej wyniki innych 
autorów,9 10 11 12 że polski konsument w większości przypadków ma świadomość 
występowania na półkach sklepowych produktów i żywności GMO, ale nie potrafi 
jednoznacznie definiować tych pojęć. Nie ma też wystarczającej wiedzy na temat 
tego które z uprawianych roślin stosowanych do produkcji żywności są genetycznie 
modyfikowane. Badania pokazały również, że Polacy mają świadomość dostępności 
na rynku warzyw i owoców genetycznie modyfikowanych i często po nie sięgają nie 
zważając na konsekwencje zdrowotne, natomiast w przypadku pozostałych 
produktów wytwarzanych z genetycznie modyfikowanej soi, mączki kukurydzianej, 
rzepaku czy lecytyny dodawanych do mięsa, produktów zbożowych, nabiału, oleju 
czy czekolady ich wiedza jest niewielka. Weryfikacja koszyków z zakupami osób 
uczestniczących w badaniu wykazała, iż w koszykach tych bardzo często pojawiają 
się produkty wytworzone z genetycznie modyfikowanych upraw tj. oleje roślinne 
(kukurydziany, sojowy, rzepakowy) chipsy, burgery wegetariańskie, substytuty 
mięsa, lody, jogurt, , sos i ser sojowy, sos pomidorowy, białka, płatki zbożowe, 
hamburgery, hot-dogi, margaryna, majonez, zboża, ciastka, czekolada, cukierki, 
alkohol, wanilia, masło orzechowe, mąka wzbogacana czy makaron (Rysunek nr 4). 

Spośród koszyków badanych konsumentów tylko w 23,20% przypadków nie 
stwierdzono produktów z GMO. Nie do końca wiadomo czy wybory te były świadome 
czy nie, ale faktem jest, że im więcej towaru było w koszyku tym więcej znajdowało 
się w nich produktów z GMO nawet u osób które deklarowały się, jako przeciwnicy 
żywności modyfikowanej genetycznie.  
 

 
9 I. Ozimek, K. Gutkowska, S. Żakowska-Biemans, Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń 

związanych z żywnością. Żywność Nauka Technologia Jakość 2004, 4(41), s. 100-111. 
10 Rośnie wiedza Polaków na temat GMO. Zwracają uwagę na oznaczenia na opakowaniach. 

https://biznes.interia.pl/.  
finanse-osobiste/news/rosnie-wiedza-polakow-na-temat-gmo-zwracaja-uwage-na,2118998,4141 
(dostęp: 10.10.2018). 

11 D. Stankiewicz, GMO – korzyści i zagrożenia. INFOS 2007, 19, s. 1-4. 
12 I. Steinka, Akceptacja żywności niekonwencjonalnej przez młodych konsumentów. Żywność Nauka 

Technologia Jakość 2009, 4(65), s. 218-226. 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/olej-roslinny
https://www.ekologia.pl/zdrowie/witaminy-i-suplementy/olej-sojowy-wlasciwosci-i-dzialanie-jak-stosowac-olej-sojowy,23226.html
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/olej-rzepakowy-wlasciwosci-i-dzialanie-jak-stosowac-olej-rzepakowy,22363.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ser
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/zdrowa-zywnosc/pomidor-warzywo-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze-pomidora,21098.html
https://www.ekologia.pl/zdrowie/medycyna-rodzinna/nikotyna-wlasciwosci-dzialanie-i-szkodliwosc-nikotyny,25524.html
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/majonez-wlasciwosci-wartosci-odzywcze-i-rodzaje-majonezu,24792.html
https://www.ekologia.pl/zdrowie/medycyna-rodzinna/czekolada-wlasciwosci-witaminy-i-wartosci-odzywcze-czekolady,19391.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/alkohol
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/wanilia-przyprawa-wlasciwosci-pochodzenie-i-zastosowanie-wanilii,22997.html
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Rysunek nr 4: Produkty GMO z koszyka konsumenckiego. 
Źródło: opracowanie własne.  

 
Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że żywność GMO dla większości 

badanych respondentów kojarzy się, jako żywność szkodliwa, wywołująca skutki 
uboczne. Wynika to prawdopodobnie z braku wiedzy na ten temat i prowadzonej 
przez lata w środkach masowego przekazu kampanii przeciwko GMO w którą 
zaangażowało się również wielu polityków kreujących hasła „Polska wolna od GMO”. 
Podobne wyniki uzyskało wielu innych badaczy13 14 z których wynika, że polski 
konsument obawia się żywności GMO, choć widać w jego zachowaniu wiele 
niekonsekwencji gdyż np. żywność wysoce przetworzoną, jak chipsy czy coca-cola, 
konsument często traktuje, jako smaczne przekąski, a nie żywność szkodliwą.  

Wśród respondentów panuje również przekonanie, iż mimo wprowadzonej 
przez polski parlament w 2019 roku ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych 
bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, produkty 
zawierające GMO są źle oznaczoną na półkach sklepowych, a producenci żywności 

 
13 A. Gawarecka, L. Urbaniak, Ocena postawy młodego konsumenta względem żywności ekologicznej  

i modyfikowanej genetycznie. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 2013, 7, s. 286-304. 
14 A. Kalinowski, Polacy wobec GMO – Raport z badania 2012. TNS Pentor. 

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/Archiwum_projektow/ 
Genesis/raport_-_GMO.pdf (dostęp: 10.10.2018). 
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często „zapominają” uwzględnić taką informację na opakowaniach, chociaż zgodnie 
z prawem to jest ich obowiązek. Konsumenci oczekują zmian w tym zakresie  
i w większości chcą aby żywność GMO była specjalnie oznakowana, jednakże jak 
pokazuje weryfikacja ich koszyków z produktami na co dzień zupełnie nie 
przywiązują do tego wagi kierując się podczas zakupów bardziej upodobaniami 
żywieniowymi, promocyjną ceną lub wyglądem produktów. Z badań innych 
autorów15 16 wynika również, że tylko kilka do kilkunastu procent respondentów 
śledzi informacje zamieszczone na opakowaniach.17 Wiedza konsumenta dotycząca 
GMO w głównej mierze pochodzi z Internetu, natomiast spośród grup respondentów, 
częściej kobiety prezentują zdecydowane stanowisko dotyczące zagrożeń 
wynikających z GMO.18 19 

Uzyskane wyniki badań wśród śląskich konsumentów potwierdzają również 
wyniki innych autorów, że młodzieży szkół podstawowych i średnich oraz emerytom 
często brakuje wiedzy w zakresie GMO co potwierdzają swoimi odpowiedziami na 
pytania zawarte w przygotowanej ankiecie. Z kolei studenci, osoby dobrze 
wykształcone i zamożne przejawiają szerszy pogląd na omawiane tematy upatrując 
w GMO nie tylko zagrożenia ale i korzyści z jego stosowania w przyszłości, głownie 
w obszarze zdrowia, ochrony środowiska naturalnego, i walki z głodem.20 21 

 
Analiza SWOT 
Analiza SWOT jest narzędziem służącym do identyfikacji mocnych oraz słabych 

stron przedsięwzięcia, projektu czy systemu, a także zagrożeń oraz możliwości 
szans. Wykorzystuje się ją do budowania strategii działania poprzez ocenę aktualnej 
pozycji oraz perspektyw rozwoju danego projektu. Na podstawie przeprowadzonych 
badań ankietowych, udało się zidentyfikować wszystkie cztery aspekty analizy 
SWOT i określić ich wpływ na żywność modyfikowaną genetycznie. Analiza 
przedstawia się następująco: 

1. Wewnętrzne pozytywne – mocne strony GMO, stanowiące zaletę: 

− genetycznie modyfikowana żywność przed wprowadzeniem na rynek jest 
szczegółowo i dokładnie badana pod kątem bezpieczeństwa dla ludzi  
i zwierząt; 

− wielu konsumentów mimo kampanii przeciw GMO świadomie decyduje się 
na zakup produktów z GMO zwłaszcza warzyw i owoców, które dostępne są 
w sklepach prawie przez cały rok; 

 
15 A. Koszowska, K. Martela, G. Dziubanek, E. Grab E, Wiedza i postawy młodzieży szkół średnich wobec 

problemu organizmów modyfikowanych genetycznie. J Ecol Health 2011, 15(6), s. 273-277. 
16 M. Kramkowska, T. Grzelak, K. Czyżewska, Żywność genetycznie modyfikowana a postawy 

konsumentów. Bromat Chem Toksykol 2012, 45(2), s. 206-211. 
17 A. Gawarecka, L. Urbaniak, Ocena postawy młodego konsumenta względem żywności ekologicznej  

i modyfikowanej genetycznie. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 2013, 7, s. 286-304. 
18 Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO. Komunikat z badań BS/2/2013. CBOS, Warszawa 2013. 

https:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_002_13.PDF (dostęp: 10.10.2018). 
19 R. Spodobalska, M. Wyrzykowska, Świadomość marki GMO w świetle badań ankietowych. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria Rol 2015, 3(3-4), s. 45-57. 
20 Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO. Komunikat z badań BS/2/2013. CBOS, Warszawa 2013. 

https:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_002_13.PDF (dostęp: 10.10.2018). 
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− żywność GMO często posiada lepsze walory smakowe bądź zapachowe od 
tradycyjnej żywności. Konsumenci wybierają ja też z uwagi na walory 
estetyczne; 

− żywność modyfikowana genetycznie dłużej pozostaje świeża, co ma duże 
znaczenie w jej transporcie, składowaniu oraz przechowywaniu  
w warunkach domowych; 

− rośliny GMO mogą być uprawiane na terenach, gdzie występują 
nieprzyjazne warunki klimatyczne, takie jak: mróz, wysoka temperatura, 
susze, nadmiar promieniowania słonecznego; 

− modyfikacje genetyczne umożliwiają uzyskanie wysokich plonów zbóż przy 
gorszych warunkach glebowych; 

− rośliny GMO przyczyniają się do zmniejszenia zużycia pestycydów, 
ponieważ nie muszą być spryskiwane chemikaliami przeciwko szkodnikom 
i chwastom; 

− żywność modyfikowana genetycznie ma udoskonalony skład chemiczny, 
dzięki czemu niektóre GMO działają jak leki – „złoty ryż” ma zwiększoną 
ilość witaminy A prawie dwudziestokrotnie od ryżu tradycyjnego; 

− pasze GMO powodują szybszy przyrost masy ciała zwierząt i zwiększenie 
wydajności mlecznej. 

2. Wewnętrzne negatywne – słabe strony GMO, stanowiące wadę: 

− powszechnie od lat utrwalana opinia o szkodliwości produktów GMO. Spory 
wokół jej przydatności i walorów żywieniowych; 

− niska świadomość konsumentów na temat produktów GMO, potęgowana 
przekonaniem, iż producenci GMO specjalnie ukrywają jej wykorzystanie  
w sprzedawanych produktach; 

− trudności w rozpoznawaniu produktów GMO na półkach sklepowych; 

− ryzyko dla zdrowia – spożywanie żywności modyfikowanej genetycznie 
może powodować alergie, choroby układu pokarmowego, nowotwory, 
obniżenie odporności organizmu oraz zaburzenia płodności; 

− nie można przewidzieć wszystkich konsekwencji jakie niesie za sobą 
długotrwałe spożywanie żywności GMO; 

− uwolnienie organizmów genetycznie modyfikowanych do środowiska  
i niekontrolowana wymian genów między różnymi gatunkami; 

− straty rolników upraw ekologicznych sąsiadujących z uprawami GMO  
z uwagi na ryzyko przeniesienia cech roślin modyfikowanych na uprawy 
naturalne; 

− negatywny wpływ upraw GMO na faunę i florę, co może szkodzić wszelkim 
organizmom żywym oraz, zmieniać występujące w środowisku ekosystemy. 

− możliwość powstania trudnych do wytępienia tzw. „superchwastów”  
w wyniku przekazywania przez rośliny GMO fragmentów DNA 
zwiększającego odporność na patogeny innym rosnącym w pobliżu 
roślinom; 

− zaburzenia procesów trawienia zwierząt hodowlanych spożywających 
wysoko białkowe pasze z GMO. 

3. Zewnętrzne pozytywne – szanse dla GMO: 

− zmniejszenie głodu na świecie dzięki możliwości uprawiania roślin GMO  
w miejscach o trudnych warunkach klimatycznych; 
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− zwiększenie populacji zwierząt hodowlanych w krajach najuboższych dzięki 
większej dostępności do pasz wysokobiałkowych; 

− wczesne wykrywanie chorób zwierząt i roślin w drodze badań DNA; 

− tworzenie tzw. jadalnych szczepionek, czyli wprowadzenie do roślin GMO 
genów odpowiadających za odporność na niektóre choroby bakteryjne  
i wirusowe; 

− podniesienie standardu życia ludzi w biednych krajach; 

− obniżenie kosztów produkcji; 

− wykorzystanie upraw GMO do produkcja szczepionek, leków, kosmetyków, 
wysokobiałkowych pasz; 

− uzyskanie większych zbiorów o lepszej jakości niż zbiory roślin naturalnych. 
4. Zewnętrzne negatywne – zagrożenia dla GMO: 

− brak znajomości długofalowych skutków wprowadzania roślin genetycznie 
zmodyfikowanych do środowiska; 

− brak dokładnej wiedzy o wpływie GMO na zdrowie człowieka 
udokumentowanych badaniami w krajach gdzie produkty GMO są podstawą 
żywieniową; 

− możliwość spowodowania zachwiania równowagi ekosystemu przez 
zalegające w glebie szkodliwe białka wytwarzane przez rośliny GMO; 

− możliwość uodpornienia się populacji ludzkiej na znane nam antybiotyki  
i możliwe trudności w leczeniu znanych chorób społecznych; 

− powstanie krzyżówek międzygatunkowych nie występujących w przyrodzie, 
które mogą stanowić zagrożenie dla gatunku ludzkiego; 

− możliwość wywołania niekontrolowanych przez inżynierię genetyczną 
mutacji. 

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że współczesna biotechnologia, 
podobnie jak w zamierzchłej przeszłości, pobudza i ekscytuje wyobraźnię nie tylko 
naukowców z tej dziedziny, ale również przyrodników, producentów czy też 
wszystkich zwykłych konsumentów. Organizmy GMO, dla większości 
społeczeństwa są czymś zbliżonym do lotów w kosmos czy stąpania po dnie 
oceanu, czymś niewyobrażalnym, czego należy się obawiać i traktować „to”, jako 
potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia i cywilizacji. Tymczasem jak 
udowodniły to minione dziesięciolecia, postępu nie da się zatrzymać. Biotechnologia 
będzie się rozwijała i kreowała naszą przyszłość. Produkty GMO będą występowały 
w naszym codziennym życiu, a to jak z nich będziemy korzystać zależy od nas 
samych. Każdy konsument powinien mieć jednak prawo świadomego wyboru. 
Powinien wiedzieć co to jest GMO i dlaczego popiera lub rezygnuje z produktów 
genetycznie zmodyfikowanych. 

 
Podsumowanie 
Z przeprowadzonych badań wynika że: 
1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności stanowią obecnie 

bardzo poważny problem dla społeczeństw wielu krajów świata. Głównymi 
źródłami ich są czynniki pochodzenia fizycznego, chemicznego  
i mikrobiologicznego. Żywność genetycznie modyfikowana w tym ujęciu 
wydaje się być atrybutem bezpieczeństwa żywieniowego dla Krajów 
Trzeciego Świata. 
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2. Koncepcja zastosowania GMO w żywności od wielu lat wywołuje wiele 
emocji wśród konsumentów, polityków naukowców, przedsiębiorców  
i rolników nie tylko w Polsce ale i na całym świecie.  

3. Mimo szeroko rozpowszechnionej przez lata kampanii na rzecz produktów 
wolnych od GMO dziś na spory wokół nich jest już za późno bowiem polscy 
konsumenci od wielu lat spożywają organizmy genetycznie modyfikowane 
często nawet o tym nie wiedząc. 

4. Konsumenci w Polsce posiadaj bardzo ograniczoną wiedzę w zakresie 
rozpoznawania produktów z GMO, ich wpływu na stan zdrowia i środowiska. 
Nie wiedzą też jakie zagrożenia i korzyści niosą z sobą uprawy i produkty 
GMO. Grono naukowe, medyczne organizacje rządowe i pozarządowe 
powinny w chwili obecnej skupić więc swą uwagę przede wszystkim na 
rzetelnej edukacji Polaków w zakresie wszystkich aspektów związanych  
z żywnością genetycznie modyfikowaną. 

5. Znakowanie środków spożywczych jest nośnikiem wielu informacji mających 
wpływ na podejmowanie przez konsumentów decyzji o ich zakupie.  
W związku tym władze państwowe i sanitarne powinny dołożyć wszelkich 
starań aby etykiety produktów zawierały rzetelne informacje o produkcie tak, 
aby konsument mógł dokonać świadomego wyboru spożywanej przez niego 
żywności. Wszelką nieuczciwość i fałszerstwa w tym zakresie należy 
nagłaśniać i eliminować. 

6. Uprawy GMO, żywność genetycznie modyfikowana to wyzwanie zarówno 
dla dzisiejszej ludzkości, jak i przyszłych pokoleń, co potwierdzają opinie 
badanych grup respondentów oraz wyniki wielu niezależnych badań. 

7. Zaprezentowane w niniejszym artykule wyniki badań własnych są zbieżne  
z tymi, które otrzymali inni badacze zajmujący się oceną świadomości 
konsumentów z zakresu GMO, niestety niepokojący jest fakt, iż mimo wielu 
badań i publikacji w tym zakresie konsumenci wciąż tak mało wiedzą  
o produktach żywnościowych które kupują.  

8. Tak jak nie da się zatrzymać postępu, tak nie da się zatrzymać prac nad 
ulepszeniem produktów żywnościowych. GMO to jedna z alternatyw 
żywieniowych nie pierwsza i zapewne nie ostatnia.  
 

Streszczenie 
W artykule poruszono problem bezpieczeństwa żywnościowego konsumentów 

w związku z szerokim dostępem do produktów modyfikowanych genetycznie na 
półkach większości sklepów spożywczych w Polsce. Przybliżono w nim czytelnikowi 
czym jest GMO i żywność modyfikowana genetycznie oraz jakie są trendy w tym 
zakresie. Przedstawiono również wyniki badań ankietowy przeprowadzonych wśród 
846 konsumentów robiących zakupy spożywcze w 150 sklepach i placówkach na 
terenie województwa Śląskiego. Badania te dały odpowiedź na pytania jakie są 
obawy konsumenckie względem żywności genetycznie modyfikowanej i co 
należałoby w tym zakresie zmienić. Artykuł przedstawia również wyniki analizy 
SWOT, z której jednoznacznie wynika, iż biotechnologia będzie się rozwijała  
i kreowała naszą przyszłość nie tylko żywieniową. Konsumentom pozostaje prawo 
świadomego wyboru, co kupują i stawiają na stół. 

Słowa kluczowe: Żywność modyfikowana genetycznie GMO, konsumenci, 
produkty, bezpieczeństwo żywnościowe, badania ankietowe. 
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Abstract 
The article addresses the problem of food safety of consumers in connection 

with the wide access to genetically modified products on the shelves of most grocery 
stores in Poland. It introduces the reader what GMO and genetically modified food 
are and what are the trends in this regard. The results of a survey conducted among 
846 consumers who shop for groceries in 150 shops and establishments in the 
Śląskie Voivodeship are also presented. These studies have answered the 
questions of what are consumer concerns about genetically modified food and what 
should be changed in this regard. The article also presents the results of the SWOT 
analysis, which clearly shows that biotechnology will develop and shape our future, 
not only in terms of nutrition. Consumers have the right to consciously choose what 
to buy and put on the table. 

Key words: genetically modified GMO food, consumers, products, food security. 
survey research. 
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SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE – ZALECENIA, OBAWY, OPINIE 

 
 

Wstęp 
Problem uchylania się Polaków od szczepień nie dotyczy tylko szczepień 

obowiązkowych i grupy wiekowej 0-19 lat. To problem szerszy dotyczący też 
szczepień zalecanych dla osób w różnym wieku i szczepień profilaktycznych 
obejmujących różne grupy zawodowe w tym również górników czy pracowników 
służby zdrowia. W ostatnich latach wśród poszczególnych grup zawodowych 
odnotowuje się spadek osób zaszczepionych.1 2 3 Z danych Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – PZH który gromadzi informacje dotyczące liczby osób 
objętych obowiązkowymi szczepieniami wynika również, że na przestrzeni ostatnich 
lat znacznie wzrosła liczba osób uchylających się ponadto od obowiązkowych 
szczepień w Polsce z 3437 takich przypadków w 2010 roku do ponad 50 tysięcy za 
10 miesięcy 2020r. (Rysunek nr 1). 

 

 
Rysunek nr 1: Liczba osób uchylających się obowiązkowych szczepień. 
Źródło: Szczepienia ochronne w Polsce – biuletyny roczne. Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego (wyd: NIZP-PZH, GIS) Warszawa 2020. 

 
1 A. Antczak, Szczepienia przeciw grypie wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce – teraźniejszość 

i perspektywy. Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskie. Warszawa 2013. 
https://ptp.edu.pl/files/Szczepienia_personelu_-_badanie_ankietowe.pdf. 

2 A. Nitsch-Osuch, L.B. Brydak, Szczepienia przeciw grypie u personelu medycznego, Medycyna Pracy, 
2013; 64(1), s. 119-129. 

3 G. Gryglaszewska, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 
2020 r.II SA/Bk 853/19Obowiązek przeprowadzania szczepień u pracowników służby zdrowia. 
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W ciągu ostatnich 10 lat liczba uchyleń zwiększyła się ponad 14 krotnie i nadal 
rośnie. Sytuacja w przypadku niektórych chorób zakaźnych staje się więc 
niepokojąca, ponieważ mieszkańcy Polski tracą odporność populacyjną zwaną też 
odpornością zbiorową lub stadną. Jest to szczególnie niebezpieczne dla tej części 
społeczeństwa, która z różnych powodów nie może być zaszczepiona – np. 
przeciwwskazaniem jest wiek, reakcja anafilaktyczna na szczepienie, czy choroby 
przewlekłe.  

Próg odporności zbiorowiskowej określany przez Światową Organizację 
Zdrowia WHO jest definiowany, jako odsetek osób uodpornionych w populacji, po 
osiągnięciu którego liczba nowych zakażonych zaczyna się zmniejszać, zwykle 
wymaga on 90-95% populacji odpornej czyli takiej, która została zaszczepiona albo 
nabyła naturalną odporność w wyniku przebycia choroby. Procentowy wskaźnik 
osób uodpornionych poprzez szczepienie ma różną wartość w zależności od 
choroby. Dla przykładu, w przypadku odry taki „próg bezpieczeństwa” wynosi, aż 
95%, dla krztuśca szacowany jest na  92-94%, błonicy i różyczki na 83-86%, świnki 
na 75-86%, Haemophilus influenzae na 30-40% co oznacza, że tyle osób  
w populacji musi być odpornych na daną chorobę, żeby nie doszło do zakażeń na 
większą skalę.4 

Obniżenie proporcji osobników zaszczepionych w populacji skutkuje nie tylko 
nawrotem choroby i pojawieniem się nowych ognisk epidemicznych, ale również 
często prowadzi do mutacji genetycznej samego wirusa lub czynnika biologicznego. 
W takiej sytuacji wirus lub czynnik biologiczny może przyjąć taką formę dla jakiej 
obecna szczepionka okaże się nieskuteczna, przez co zagrożone nowymi 
odmianami chorób mogą być całe pokolenia. Jak pokazuje historia ludzkości na 
świecie wiele milionów osób zmarło już z powodu chorób zakaźnych i braku 
odpowiedniej szczepionki. W wielu przypadkach z chwilą osiągnięcia progu 
odporności choroby zakaźne są też stopniowo eliminowane w populacji, aż do 
całkowitego usunięcia zagrożenia, co w przeszłości miało miejsce np. w przypadku 
ospy prawdziwej człowieka i księgosuszu na świecie oraz polio w Europie i USA.5 

Z przeprowadzonej krótkiej analizy tematu wynika, iż zasadniczym  
i właściwym dylematem dotyczącym bezpieczeństwa powszechnego przyszłych 
pokoleń Polaków staje się pytanie: Dlaczego rezygnujemy ze szczepień ochronnych 
i odporności zbiorowej (stadnej) nie tylko w przypadku szczepień obowiązkowych, 
ale również zalecanych i profilaktycznych w poszczególnych grupach zawodowych? 

Jednym z województw z największym wskaźnikiem osób uchylających się od 
szczepień obowiązkowych od lat jest województwo śląskie (Rysunek nr 2). Próbując 
znaleźć tego przyczynę oraz dalsze trendy tego zjawiska studenci kierunku 
Inżynieria Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej w ramach przedmiotów: Higiena, 
Zagrożenia biologiczne, w roku akademickim 2018/2019 przeprowadzili wśród 
losowej grupy 1000 mieszkańców największych miast województwa badania 
ankietowe na tą okoliczność.  

 
4 K. Hubicz, Odporność zbiorowa (odporność stadna) – co to jest? Na czym polega odporność zbiorowa? 

Poradnik zdrowie Warszawa. 
 https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/odpornosc-zbiorowa-odpornosc-

stadna-co-to-jest-na-czym-polega-odpornosc-zbiorowa-aa-ncWv-ZpzB-hSmC.html. 
5 Szczepienia ochronne w Polsce – biuletyny roczne. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  

(wyd: NIZP-PZH, GIS) Warszawa 2020. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#ss. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/alergie/wstrzas-anafilaktyczny-anafilaksja-przyczyny-objawy-leczenie-reakcji-anafilaktycznej-aa-oPWY-tkmn-47nB.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/choroby-przewlekle-rodzaje-i-klasyfikacja-aa-bJQS-Ya1z-ESLD.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/niezbednik-pacjenta/choroby-przewlekle-rodzaje-i-klasyfikacja-aa-bJQS-Ya1z-ESLD.html
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Rysunek nr 2: Liczba odmów szczepień obowiązkowych w 2019 roku z podziałem na 
województwa.6 
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2019 roku Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru. 
Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2019 roku (pzh.gov.pl). 
 

Podstawy prawne szczepień ochronnych w Polsce 

Przeprowadzanie szczepień ochronnych w Polsce odbywa się zgodnie  
z obowiązującymi wymogami prawa. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym 
szczepień ochronnych jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.7 Ustawa określa sposób kwalifikacji 
do szczepień, prowadzenia i przekazywania dokumentacji medycznej dotyczącej 
szczepień oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Z ustawą powiązanych jest 
szereg dokumentów8 9 10 11 na mocy, których szczepienia w Polsce możemy podzielić 
na: obowiązkowe, zalecane i profilaktyczne. 

 
6 Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2019 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 

Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru. Choroby zakaźne i zatrucia  
w Polsce w 2019 roku (pzh.gov.pl). 

7 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
u ludzi, (Dz. U. z 20.10.2020 poz. 1845). 

8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych, (Dz. U. 2011 nr 182 poz. 1086). 

9 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 
2020  (Dz. Urz. Min. Zdr. z dnia 16 października 2019 r. poz. 87). 

10 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 
2020  (Dz. Urz. Min. Zdr. z dnia 16 października 2019 r. poz. 87). 

11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
obowiązkowych szczepień ochronnych, (Dz. U. 2020 r. poz. 1964. 

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2019/Ch_2019.pdf
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Do szczepień obowiązkowych refundowanych przez państwo zalicza się12 
szczepienia przeciwko: gruźlicy, zakażeniom pneumokokowym, błonicy, krztuścowi, 
polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi,  wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B, oraz zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B. 
Szczepienia te odbywają się wg. ustalanego co rok przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego Programu szczepień zwanego również kalendarzem  szczepień 
(Rysunek nr 3), któremu podlegają dzieci i młodzież od pierwszego dnia narodzin do 
ukończenia 19 roku życia, a także osoby szczególnie narażone na zachorowanie, 
czyli studenci uczelni medycznych, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy służb 
weterynaryjnych. W przypadku szczepień obowiązkowych ważna wydaje się być też 
informacja, że jeśli rodzic upiera się, że nie będzie szczepił dziecka, zapłaci 
grzywnę. Jej wysokość wynika z oceny okoliczności danego przypadku. Zwykle są 
to kary kilkusetzłotowe. Jeśli to nie przekona rodzica, może zostać ukarany za 
wykroczenie mandatem do 1,5 tys. zł. Gdy opiekun dziecka jest wyjątkowo oporny, 
sanepid ma obowiązek wystąpić do wojewody o nałożenie grzywny administracyjnej. 
W niektórych województwach to nawet 2,5 tys. zł. Jeśli i to nie da efektu, ustawa  
o postępowaniu egzekucyjnym dopuszcza jednorazowo grzywnę do 10 tys. zł. Kara 
może być nakładana wielokrotnie, ale łączna suma grzywien w celu przymuszenia 
nie może przekroczyć 50 tys. zł. Poza grzywną opiekun dziecka musi ponieść opłatę 
za wdrożenie postanowienia o nałożeniu grzywny, stanowiącą 10% grzywny. 

 

 
Rysunek nr 3: Kalendarz szczepień obowiązkowych na rok 2020. 
Źródło: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego sprawie Programu Szczepień 
Ochronnych na rok 2020  (Dz. Urz. Min. Zdr. z dnia 16 października 2019 r. poz. 87). 

 
12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 

ochronnych, (Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1086). 
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Do szczepień zalecanych13 zalicza się szczepienia przeciwko: ospie wietrznej; 
kleszczowemu zapaleniu mózgu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW typu 
A), grypie, zakażeniu rotawirusowym, zakażeniu meningokokowym. Szczepienia 
zalecane uzupełniają szczepienia obowiązkowe dziecka i zapewniają mu szerszą 
ochronę. Ze szczepień tych mogą korzystać również na zasadach dobrowolności 
wszyscy obywatele Polscy w formie odpłatnej. 

 
Tabela nr 1: Wykaz szczepień profilaktycznych pracowników. 

1) tężcowi 12) różyczce 

2) błonicy 13) ospie wietrznej 

3) durowi brzusznemu 14) poliomyelitis 

4) wściekliźnie 15) grypie 

5) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 16) żółtej gorączce 

6) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 17) wąglikowi, 

7) kleszczowemu zapaleniu mózgu 18) cholerze 

8) japońskiemu zapaleniu mózgu 19) ospie prawdziwej 

9) zakażeniom wywoływanym przez 
Neisseria meningitidis 

20) zakażeniom wywołanym przez 
Streptococcus pneumoniae 

10) odrze 21) jadowi kiełbasianemu 

11) śwince  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych, (Dz. U. 2020 r. poz. 1964). 
 

Do szczepień profilaktycznych (pracowniczych) zalicza się 21 różnych 
szczepień przeciwko chorobom zakaźnym (Tabela nr 1), które można spotkać  
w czasie wykonywania rożnych czynności zawodowych przez pracowników, 
funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę albo 
zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania czynności na miejscu lub  
podczas wyjazdów służbowych.14 

Szczepienia profilaktyczne są grupą szczepień zalecanych pracownikom z grup 
ryzyka zakażenia np. pracownikom służby zdrowia czy zakładów komunalnych.  
W przypadku szczepień profilaktycznych pracodawca ma obowiązek 
przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych wymaganych przy 
wykonywaniu czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych 
wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych. 
Szczepienia te mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników 
chorobotwórczych.15 

Przed podjęciem czynności zawodowych (art. 20 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 
2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) 

 
13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych, (Dz. U. 2020 r. poz. 1964). 
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień 

ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych 
wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, (Dz.U. 2010 nr 180 poz. 1215). 

15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności 
zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, 
żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania 
tych czynności, (Dz.U. 2012 poz. 40). 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000196401.pdf
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pracodawca powinien poinformować pracownika, narażonego na działanie 
biologicznych czynników chorobotwórczych, o rodzaju zalecanego szczepienia 
ochronnego wymaganego przy wykonywaniu czynności zawodowych i pokryć 
koszty tych szczepień. Przepisy nie nakazują jednak pracownikowi obowiązkowego 
poddania się takiemu szczepieniu. Pracodawca ani personel medyczny nie mogą 
zmusić pracownika do poddania się stosownym na jego stanowisku pracy 
szczepieniom. Mogą jedynie poinformować taką osobę o możliwych 
konsekwencjach nieprzyjęcia szczepionki. Na dowód przekazania tych informacji 
pracodawca powinien odebrać od pracownika na piśmie jednoznaczna odmowę  
i przechowywać ją w jego aktach osobowych. Pracownik w wypadku odmowy 
zaszczepienia16 musi się liczyć z tym, że gdyby zachorował na chorobę zawodową, 
przeciwko której miał możliwość zaszczepienia się i odmówił, zostanie pozbawiony 
wszelkich świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.  

 
Zapadalność na choroby w Polsce 
W Polsce przed wprowadzeniem obowiązkowych szczepień ochronnych 

zachorowalność dzieci na choroby zakaźne oscylowała od kilkuset do kilkuset 
tysięcy rocznie, a śmiertelność wahała się od kilkunastu do kilku tysięcy rocznie.17 
Po wprowadzeniu szczepień obowiązkowych zachorowalność i śmiertelność 
zwłaszcza wśród dzieci znacząco zmalała, w niektórych przypadkach (ospa, polio 
czy błonica) nawet do zera (Tabela nr 2). 
 
Tabela nr 2: Zachorowalność i skuteczność szczepień ochronnych w Polsce. 

Choroba 

Liczba 
zachorowań 

rocznie w Polsce  
przed/po 

wprowadzeniu 
 szczepień 

Spadek liczby 
zachorowań  

w (%)  
po 

wprowadzeniu 
szczepień 

Liczba zgonów  
rocznie  

w Polsce 
przed/po 

wprowadzeniu  
szczepień 

Spadek liczby 
zgonów  
w (%) 

po 
wprowadzeniu 

szczepień 

przed po przed po 

Błonnica 21053 0 100% 1822 0 100% 

Odra 530162 55 99,90% 440 0 100% 

Świnka 162344 6584 95,90% 39 0 100% 

Krztusiec 200752 15632 92,20% 4034 27 93,30% 

Poliomyeltis, 
(postać 
porażenna) 

16316 0 100% 1879 0 100% 

Różyczka 47745 11 99,90% 17 0 100% 

Ospa 29005 0 100% 337 0 100% 

Tężec 580 41 92,90% 472 4 99,20% 

Wirusowe 
zapalenie 
wątroby typu A 

117333 15298 87% 137 18 86,90% 

Ostre zapalenie 
wątroby typu B 

66232 13169 80,10% 237 47 80,20% 

 
16 Ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. (Dz.U z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.). 

17 Periodyzacja szczepionek. Hasser95 – 

  Praca własna, CC BY-SA 4.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61622443. 

https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/pracodawca/
https://kadry.infor.pl/tematy/ubezpieczenia/
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Postać 
inwazyjna Hib 

20000 <50 >99.8% - <5 >99,5% 

Inwazyjna 
choroba 
pneumokokowa 

63067 41550 34,10% 6500 4850 25,4% 

Ospa wieczna 4085120 612768 85% 105 19 81,9% 

Źródło: Granowska J.: Kontrowersje wokół szczepień obowiązkowych. Biuro Analiz, 
Dokumentacji i Korespondencji. Kancelaria Senatu. Warszawa 2018. 
 

Nie znając tych faktów wiele osób świadomie rezygnuje dziś z obowiązkowych 
szczepień swoich dzieci lub rezygnuje z zawodowych szczepień profilaktycznych 
często nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji na jakie skazują najmłodsze pokolenie 
lub samych siebie. Tym czasem przedstawione wyżej choroby przez dziesięciolecia 
dziesiątkowały ludność całego świata,18 19 20 a prace nad zidentyfikowaniem ich 
patogenu i opracowaniem skutecznej szczepionki trwały czasem nawet wiek 
(Rysunek nr 4).   
 

Rysunek nr 4: Przełomowe momenty w historii szczepień. 
Źródło: Periodyzacja szczepionek. Hasser95 – Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61622443. 
 

Praktyczna ocena tematu badawczego 

Do praktycznej oceny tematu badawczego zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego, w którym jako narzędzie badawcze użyto autorskiego 
kwestionariusza ankiety. Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie potrzebnych 

 
18 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Co to jest szczepionka, 

szczepienia.pzh.gov.pl, 16 Lipiec 2021. https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/. 
19 Państwowa Inspekcja Sanitarna. ABC szczepienia ochronne. https://gis.gov.pl/wp-

content/uploads/2018/04/ABC-Szczepienia-ochronne-1-1.pdf. 
20 https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Instytut_Zdrowia_Publicznego_%E2%80%93_Pa%C5%84stwowy_Zak%C5%82ad_Higieny
http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-jest-szczepionka/
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informacji od osób ankietowanych obracających się w badanym środowisku oraz 
tego jak ankietowany ocenia i postrzega wybrany obszar czy zjawisko. Najbardziej 
wyrazistą formą badanego obszaru są badania anonimowe, które pozwalają osobie 
ankietowanej na całkowitą szczerość w wyrażaniu swojej opinii. Dlatego aby 
uzyskać informacje o powodach rezygnacji mieszkańców województwa śląskiego 
ze szczepień obowiązkowych, zalecanych i profilaktycznych oraz poznać ich opinię 
na temat szczepień, obaw jakie w związku z nimi mają anonimowa ankieta 
skierowana była do trzech grup respondentów: 

a) rodziców dzieci od urodzenia do 19 roku życia, które objęte są 
obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi; 

b) personelu medycznego, który ma wiedzę na temat szczepień 
obowiązkowych, zalecanych i profilaktycznych; 

c) osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, które objęte mogą być 
szczepieniami profilaktycznymi z uwagi na wykonywanie zawodu z grup 
ryzyka zagrożenia czynnikami biologicznymi. 
 

Wyniki badań ankietowych wśród rodziców dzieci podlegających 
obowiązkowym szczepieniom ochronnym 

Teren badań obejmował mieszkańców dziesięciu największych miast Śląska 
takich, jak: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, 
Rybnik Sosnowiec, Tychy i Zabrze. W miastach tych na potrzeby badań wytypowano 
po 5 punktów szczepień zlokalizowanych w szpitalach, przychodniach, publicznych 
i niepublicznych zakładach opieki medycznej. Przed przystąpieniem do badań 
ankietowy, z każdym z respondentów przeprowadzono, krótki wywiad na temat 
znajomości chorób zakaźnych, które obejmują szczepienia obowiązkowe i zalecane 
w Polsce. 

Ankieta w formie papierowej, przeprowadzona metodą face to face, zawierała 
40 pytań zamkniętych opartych na metodzie prostego wyboru i skalowania oraz tzw. 
pytań „metryczkowch”. W sumie ankieterzy rozdali 1000 anonimowych ankiet, które 
stały się podstawą przeprowadzonej analizy.  
Ankieterzy, którymi byli studenci Politechniki Śląskiej mieli za zadanie: 

1. Ustalić wiedzę, jaką posiadają rodzice na temat szczepień ochronnych; 
2. Zdobyć informacje na temat tego, jaki jest stosunek rodziców do szczepień 

ochronnych; 
3. Poznać przyczyny rezygnacji części rodziców ze szczepień ochronnych 

swoich dzieci. 
W badaniu ankietowym, trwającym od października 2018 roku do października 

2019 roku wzięło udział łącznie 1000 rodziców. Z czego 682 osoby (68,20%) 
stanowiły kobiety, a 318 (31,80%) mężczyźni. Spośród ankietowanych najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby między 31, a 40 rokiem życia (51,20%) oraz osoby między 
21, a 30 rokiem (38,50%). Badania objęły również skrajne grupy wiekowe osób,  
tj. bardzo młodych rodziców przed 20 rakiem życia (1,20%) i tych, którzy ukończyli 
40 roku życia (9,10%). Najliczniejszą grupę przebadanych rodziców stanowiły osoby 
deklarujące wykształcenie średnie (487 osób – 48,70%), i wyższe (344 osoby – 
34,4%). Wykształcenie podstawowe zadeklarowało 36 osób, a zawodowe 133. 
Blisko 2/3 ankietowany było pracownikiem najemnym fizycznym lub umysłowym 
(681 osób – 68,1%). Pozostałe grupy to: osoby niepracujące (251 osób – 25,10%), 
uczniowie i studenci (56 osoby – 4,60%), oraz osoby prowadzące własną działalność 
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(12 osób- 1,2%). Ankietowani deklarowali też posiadanie: dwojga dzieci (43,3%), 
jednego dziecka (32,5%) i więcej (24,2%).  

Pierwszym blokiem tematycznym, którego dotyczyły pytania ankietowe było 
sprawdzenie wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych (Tabela nr 3).  
Z przeprowadzonych badań w tym zakresie wynika, iż zdecydowana większość 
ankietowanych – 85,30% wie czym są szczepienia ochronne i jaki jest ich zakres. 
Wiedzę swą ankietowani najczęściej zdobywali od lekarza prowadzącego ciążę lub 
lekarza rodzinnego (31,10% ankietowanych). Pomocny okazał się też Internet 
(18,40%) i doświadczenie rodziny oraz znajomych (14,40%). Wśród ankietowanych 
rodziców był także personel medyczny (120 osób), który swą wiedzę na temat 
szczepień czerpał z doświadczenia medycznego. Ogólnie większość, 
ankietowanych, bo 83,70% oceniała poziom swojej wiedzy dotyczącą szczepień na 
duży lub średni. Gorzej było w przypadku wiedzy na temat chorób zakaźnych, co 
potwierdził również krótki wywiad przeprowadzony przed badaniami przez 
ankieterów.  
 
Tabela nr 3: Wiedza osób biorących udział w badaniu na temat szczepień. 

Przykładowe pytania ankietowe Rodzice 
Personel 

medyczny 

7. Czy wie Pan/i co to są obowiązkowe szczepienia ochronne? 

Tak 85,30% 100,00% 

Nie 2,30% 0,00% 

Nie do końca 12,70% 0,00% 

8. Z jakich źródeł pochodzi Pana/i wiedza na temat szczepień ochronnych? 

Personel medyczny 31,10% 21,40% 

Rodzina, znajomi 14,40% 3,40% 

Internet 18,40% 6,30% 

Środki masowego przekazu, radio, prasa, telewizja 13,60% 1,00% 

Literatura fachowa 8,20% 26,40% 

Nie czerpię wiedzy z żadnych źródeł 3,10% 0,00% 

Własne doświadczenie zawodowe 11,20% 41,50% 

9. Jak Pan/i ocenia swoją wiedze w zakresie szczepień ochronnych? 

Duża 31,50% 74,70% 

Średnia 52,30% 22,10% 

Mała 13,20% 3,20% 

Brak wiedzy 3,10% 0,0% 

10. Czy wie Pana/i przeciwko, którym chorobom w Polsce są obowiązkowe szczepienia 
ochronne? 

Tak 63,30% 100,00% 

Nie 7,50% 0,00% 

Nie do końca 29,40% 0,00% 

11. Jak Pan/i ocenia swoją wiedzę na temat chorób zakaźnych na, które narażone jest 
Pana/i dziecko (pacjent)? 

Duża 17,10% 55,10% 

Średnia 48,60% 29,40% 

Mała 25,10% 15,50% 

Brak wiedzy 9,20% 0,00% 

12. Czy według Pana/i szczepionki są bezpieczne dla zdrowia dziecka? 

Tak 59,10% 84,4% 

Nie 30,70% 1,5% 
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Nie wiem (raczej tak) 10,20% 14,10% 

13. Czy według Pana/i szczepionki mogą spowodować jakiekolwiek powikłania zdrowia 
dziecka?: 

Tak 25,30% 0,00% 

Tak, ale ryzyko jest małe 39,00% 91,30% 

Nie 21,20% 8,70% 

Nie wiem 14,50% 0,00% 

14. Czy według Pana/i szczepionki mogą być przyczyną zaburzeń rozwojowych u dziecka 
np. autyzmu? 

Tak 14,30% 0,00% 

Tak, ale ryzyko jest małe 25,70% 7,40% 

Nie 20,00% 89,10% 

Możliwe 14,40% 0,50% 

Nie wiem 25,60%  3,00%  

15. Czy według Pana/i szczepienia zwiększają możliwość wystąpienia u dziecka chorób 
alergicznych? 

Tak 32,20% 3,40% 

Tak ale ryzyko jest małe 15,30% 82,70% 

Nie 25,60% 0,00% 

Możliwe 21,40% 7,30% 

Nie wiem 5,50% 6,60% 

16. Czy według Pana/i lepsze od szczepień ochronnych dziecka, jest naturalne 
wytworzenie odporności dzięki przechorowaniu choroby? 

Tak 15,20% 0,50% 

Nie 60,60% 97,60% 

Możliwe 15,30% 1,90% 

Nie wiem 9,40% 0,00% 

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 

 
Ankietowani mieli problem z właściwą identyfikacją jednostki chorobowej, jak 

też objawów, które ona wywołuje (34,30%). Doświadczenie w tym zakresie 
wykazywali tylko rodzice, którzy mają więcej dzieci lub są lepiej wykształceni. 
Ankietowani zapytani o szczepionki i ich wpływ na stan zdrowia dziecka wykazywali 
się już znacznie zróżnicowanymi poglądami w tym zakresie. Tylko 59,10% 
ankietowanych uznało szczepionki, jako w pełni bezpieczne dla zdrowia dziecka, 
natomiast reszta rodziców miała w tym zakresie wątpliwości uznając, że szczepionki 
mogą spowodować powikłania zdrowotne (25,30%), być przyczyną wystąpienia 
chorób alergicznych (32,20%), a nawet autyzmu (14,30%). Nikt z ankietowanych 
jednak nie potwierdził takiego powikłania ani u siebie, ani u swojego dziecka mimo, 
iż 91,10% ankietowanych przyznaje, iż w dzieciństwie sami zostali poddani 
wszystkim obowiązującym szczepieniom ochronnym. Jedynie grupa 21,4% 
ankietowanych (214 osoby) potwierdza, iż w wyniku szczepionki ich dzieci przez 
kilka dni miały odczyn alergiczny bez stałych następstw. Obawy przed powikłaniami 
rodziców były więc bardziej podyktowane informacjami nabytymi z środków 
masowego przekazu i Internetu niż doświadczenia życiowego. Stan ten potwierdza 
również fakt, że za naturalnym przebyciem choroby przez dziecko opowiada się 
zaledwie 15,20% badanych, a 66,60% jest temu stanowczo przeciwna. Ankietowani 
uważają również, że szczepienie dzieci w XXI wieku nadal jest potrzebne (50,80%) 
i ufają w tym zakresie swojemu lekarzowi (60,4%). 
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W drugim bloku tematycznym (Tabela nr 4) pytania ankietowe ukierunkowane 
były na stosunek rodziców do szczepień ochronnych. Pierwszym najważniejszym 
pytaniem postawionym w tym bloku było pytanie: „Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że 
Pana/i dziecko nie zostało poddane szczepieniu obowiązkowemu?”. W odpowiedzi 
74,80% ankietowanych odpowiedziało negatywnie, 3,20% ankietowanych nie 
pamiętało tego faktu, a co czwarta osoba nie zaszczepiła swoich dzieci na jedną lub 
więcej chorób zakaźnych. Główną przyczyną takiego stany rzeczy były obawy 
rodziców przed skutkami ubocznymi danego szczepienia (44,10%) lub 
przeciwskazania medyczne (29,40%), ale wśród najczęstszych powodów znalazły 
się również: niebezpieczny skład szczepionki (11,20%), opinia o braku jej 
skuteczności (4,80%) lub względy religijne 2,10%). Osoby, które zdecydowały się 
na zaszczepienie swoich dzieci jako główne przyczyny wskazywały z kolei: 
obowiązek szczepień (79,20% ankietowanych), łagodniejszy przebieg choroby  
u dziecka (77,20% badanych) i odpowiedzialność społeczną (73,10%). Rodzice 
stwierdzili również, iż szczepienia ochronne dzisiaj są najskuteczniejszym 
elementem walki z chorobami zakaźnymi (71,30%) i dlatego nadal powinny być 
obowiązkowe (78,30%).  
 
Tabela nr 4: Stosunek rodziców do szczepień ochronnych. 

Przykładowe pytania ankietowe Rodzice 
Personel 

medyczny 

1. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że Pana/i dziecko (pacjent) nie zostało poddane 
szczepieniu obowiązkowemu? 

Tak 3,70% 7,60% 

Tak w przypadku niektórych szczepionek 18,30% 54,30% 

Nie 74,80% 26,90% 

Nie pamiętam 3,20% 11,20% 

2. Jaka była główna przyczyna niezaszczepienia dziecka? (przez rodzica) 

obawy przed skutkami ubocznymi szczepionki i powikłaniami 44,10% 59,10% 

przeciwwskazania medyczne (np. choroba dziecka,) 29,40% 32,30% 

było to zapomnienie, przeoczenie 8,40% 3,20% 

opinie o braku skuteczności szczepionki 4,80% 1,20% 

niebezpieczny skład szczepionki 11,20% 0,0% 

wyznanie religijne 2,10% 4,20% 

3. Dlaczego Pan/i (rodzice) decyduje się na zaszczepienie swojego dziecka?  

presja otoczenia 31,50% 45,30% 

opinia środowiska medycznego 32,30% 91,40% 

obowiązek szczepienia 79,20% 95,60% 

brak sutków ubocznych  52,30% 0,00% 

łagodniejszy przebieg choroby 77,20% 73,60% 

przekonanie o słuszności szczepień 63,70% 69,50% 

odpowiedzialność społeczna- walka z chorobami 73,10% 50,30% 

4. Czy Pana/i zdaniem szczepienia stanowią istotny element zapobiegania chorobom 
zakaźnym? 

Tak 71,30% 100,00% 

Nie 12,30% 0,00% 

Nie wiem 16,40% 0,00% 

5. Pana/i zdaniem szczepienia przeciwko najgroźniejszym chorobom zakaźnym 
powinny być:? 

obowiązkowe 78,30% 100,0% 
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dobrowolne  15,00% 0,00% 

zabronione 2,50% 0,00% 

Nie wiem, nie mam zdania 4,20% 0,00% 

6. Z jakich szczepień obowiązkowych Pan/i rezygnuje? (rodzice) 

Gruźlica 48,10% 34,30% 

Pneumokoki 20,10% 26,40% 

Błonica 62,30% 40,70% 

Krztusiec 60,20% 20,60% 

Polio 43,20% 13,20% 

Odra, Świnka, Różyczka 75,40% 61,50% 

Tężec 58,20% 30,20% 

WZW B 40,20% 28,30% 

Hib. 49,30% 41,70% 

7. Czy (rodzice) Pan/i zaszczepił dziecko dodatkowo szczepionkami zalecanymi? 

Tak 51,30% 76,30% 

Nie 41,10% 17,50% 

Nie pamiętam 7,60% 1,20% 

8. Przeciwko jakim chorobom zakaźnym Pan/i (rodzice) zaszczepił swoje dziecko 
szczepionką zalecaną? 

ospie wietrznej 18,40% 76,30% 

kleszczowemu zapaleniu mózgu 15,50% 23,10% 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW typu A) 21,60% 64,60% 

grypie 16,30% 23,10% 

zakażeniu rotawirusowym 20,60% 33,80% 

zakażenia meningokokowym 48,30% 72,40% 

żadnej 41,10% 22,50% 

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 

 
Między rodzicami jednak panuje spór co do  zasadności wykonywania 

wszystkich obowiązkowych szczepień. Rodzice chętnie szczepią swoje dzieci na 
pneumokoki, polio, wirusowe zapalenie wątroby typu B, Hib i gruźlicę. Rezygnują 
jednak sami lub ze wskazania lekarza z szczepień przeciwko odrze, śwince  
i różyczce, a także tężcowi i błonicy. Często decydują się również na szczepienia 
dodatkowe płatne przeciwko meningokokom, rotawirusom i wietrznej ospie. Decyzje 
o wykonaniu tych szczepień podejmują najczęściej osoby, które korzystają  
z publicznych żłobków i przedszkoli. Osoby zamożniejsze lub posiadające jedno 
dziecko zamiast korzystać z darmowych szczepionek decydują się też na zakup 
szczepionki wieloskładnikowej (24,30%), aby zaoszczędzić dziecku dodatkowego 
bólu i stresu (48,20% ankietowanych). Na wzmiankę zasługuje również fakt, iż  
w rodzinach z zwiększą liczbą dzieci, aż 80,70% rodziców decyduje się na 
wykonanie tych samych szczepień ochronnych u drugiego i kolejnego dziecka, co 
świadczy o tym, że u starszych dzieci rodzice nie odnotowali żadnych powikłań 
chorobowych.  

W ramach tego bloku tematycznego na potrzeby dalszych badań 
ankietowanych zapytano również respondentów czy zawód, który wykonują 
obarczony jest ryzykiem zakażenia czynnikami biologicznymi. Wykonywanie takiego 
zawodu potwierdziły 193 osoby i one wzięły też udział w ankiecie dotyczącej 
profilaktyczny szczepień pracowniczych. 

Pytania trzeciego bloku tematycznego (Tabela nr 5) skierowane były  
w pierwszej kolejności do osób, które zadeklarowały świadomą rezygnację ze 



121 

 

 

szczepień swoich dzieci w stosunku do jednej lub wszystkich chorób zakaźnych. 
Wśród 1000 przebadanych respondentów postawę taką zadeklarowało 151 osób 
(15,10%). Najciekawszym spostrzeżeniem wyników tych badań był fakt, że 78,1% 
ankietowanych zmianę swojego nastawienia do obowiązkowych szczepień 
ochronnych podjęło stosunkowo niedawno bo w okresie ostatnich 5 lat. Odpowiednio  
w kolejnych latach poczynając od 2015roku: 22 osoby, 16 osób, 27 osób, 34 osoby 
i w 2019 roku – 19 osób. Wśród tej grupy najliczniejszą część stanowiły osoby  
z wyższym wykształceniem, które urodziły w ostatnich latach pierwsze dziecko 
(31,2%). Z pozostałej grupy 31 osób które zadeklarowały nie szczepienie swoich 
dzieci 6 osób podjęło tą decyzję 10 lat temu i nadal jej nie zmieniło, mimo urodzenia 
kolejnego dziecka. Jako główny powód odstąpienia od sczepień obowiązkowych 
respondenci tej grupy wskazywali na obawy przed skutkami ubocznymi szczepionki 
i powikłaniami jakie ona z sobą niosą (44,10% ankietowanych), błędami medycznymi 
jakie popełniają pielęgniarki i lekarze wykonujący szczepienia (18,60%) oraz 
przekonanie, że szczepienia nie są potrzebne i wymuszanie ich podyktowane jest 
interesem koncernów farmaceutycznych (8,30% ankietowanych).  

Najczęściej ankietowani rezygnowali z trzech szczepionek przeciwko odrze, 
śwince i różyczce (95,10% tej grupy rodziców) oraz błonicy i krztuścowi (ponad 
70%), szczepili za to dodatkowo swoje dzieci przeciwko meningokokom (48,3%)  
i ospie wietrznej (30,3%). Spośród 1000 respondentów 37 rodziców nie godzi się na 
żadne szczepienie swoich dzieci, 21 osób ze względu na przekonania religijne. 
Osobom tym urodziło się 54 dzieci. Sześcioro zmarło przed ukończeniem 19 roku 
życia, u 4 rozpoznano wady genetyczne. Żadne dziecko nie zmarło z powodu 
choroby zakaźnej.  
 
Tabela nr 5: Przyczyny rezygnacji rodziców ze szczepień. 

Przykładowe pytania ankietowe Rodzice 
Personel 

medyczny 

1. Czy należy Pan/i do osób które świadomie (namawiają do rezygnacji) rezygnują z 
szczepień obowiązkowych swojego dziecka (pacjenta)? 

Tak 15,10% 3,40% 

(Tak, z uwagi na możliwość powikłań u konkretnego pacjenta) (-) 30,20% 

Nie 84,50% 66,40% 

2. Czy (zalecił/a) Pan/i zrezygnował z jakiegoś szczepienia obowiązkowego swojego 
dziecka (pacjenta) w ciągu ostatnich 5 lat? 

Tak 78,10% 2,50% 

(Tak, z uwagi na możliwość powikłań u konkretnego 
pacjenta) (-) 27,20% 

Nie  20,20% 63,50% 

Nie pamiętam 1,70% 6,8% 

3. Jaka była główna przyczyna (odmowy) niezaszczepienia przez Pana/ią dziecka 
(pacjenta)? 

obawy przed skutkami ubocznymi szczepionki i powikłaniami 44,10% 38,6% 

opinie innych o braku skuteczności szczepionki 4,80% 1,4% 

niebezpieczny skład szczepionki 6,20% 0,00% 

wyznanie religijne 2,10% 0,00% 

małe ryzyko zachorowania na daną chorobę 5,10% 0,00% 

doniesienia medialne o szczepieniu dzieci przeterminowanymi 
szczepionkami i błędach medycznych 18,60% 0,00% 
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niektóre szczepienia nie są potrzebne lecz leżą w interesie 
koncernów farmaceutycznych 8,30% 0,00% 

lepiej przechorować chorobę zakaźną i zyskać naturalną 
odporność 4,70% 0,00% 

powikłania zdrowotne po szczepionce u wlanych dzieci  1,00% 0,00% 

sugestia lekarza lub personelu medycznego 2,10% 0,00% 

dzieci w pierwszych latach życia otrzymują za dużo 
szczepionek 3,00% 0,00% 

(brak) (-) 60,00% 

4. Na ile chorób objętych szczepieniami obowiązkowymi nie zaszczepił Pan/i swojego 
dziecka (pacjenta)? 

1-3 46,40% 26,40% 

4-6 20,30% 13,60% 

7-10 8,70% 0,00% 

wszystkie  24,60% 0,00% 

(nie ma takiej choroby) (-) 60,00% 

5. Z jakich szczepień obowiązkowych Pan/i rezygnuje 

Gruźlica 52,10% 21,4% 

Pneumokoki 20,10% 0,00 

Błonica 72,60% 36,2% 

Krztusiec 71,20% 36,2% 

Polio 43,20% 0,00 

Odra 95,10% 17,6% 

Świnka 95,10% 17,6% 

Różyczka 95,10% 17,6% 

Tężec 62,80% 36,2% 

WZW B 50,00% 0,00 

Hib. 54,30% 0,00 

6. Czy zaszczepił Pan/i swoje dziecko ( pacjenta) dodatkowo szczepionkami 
zalecanymi? 

Tak 51,50% 97,30% 

Nie 46,10% 2,70% 

Nie pamiętam 2,40% 0,00 

7. Przeciwko jakim chorobom zakaźnym zaszczepił Pan/i swoje dziecko szczepionką 
zalecaną? 

ospie wietrznej 30,30% 26,30% 

kleszczowemu zapaleniu mózgu 15,40% 60,40% 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW typu A) 21,60% 70,60% 

grypie 16,30% 45,20% 

zakażeniu rotawirusowym 20,60% 13,40% 

zakażenia meningokokowym 48,30% 61,30% 

żadnej 41,10% 0,00% 

8. Co przekonałoby (rodziców) Pana/ią do zmiany zdania w sprawie szczepień 
obowiązkowych? 

Nic 16,00% 3,70% 

Wzrost zachorowań na daną chorobę zakaźną w 
społeczeństwie 8,10% 19,40% 

Wzrost śmiertelności na daną chorobę zakaźną w 
społeczeństwie 26,10% 33,10% 

Inna ciężko przebyta choroba zakaźna dziecka,  18,20% 6,50% 

Lepsza kampania edukacyjna 5,50% 2,50% 
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Wysokość kary za uchylanie się od obowiązku szczepień i jej 
egzekwowalność  4,10% 0,00% 

Lepsza kontrola nad dystrybucją i przechowywaniem 
szczepionek, eliminacja błędów podczas szczepień 11,30% 21,30% 

Darmowy dostęp do szczepionek skojarzonych i zalecanych 10,70% 13,50% 

9. Jaki jest Pana/i  stosunek do osób, które świadomie rezygnują ze szczepień 
obowiązkowych 

Negatywny (zagrażają bezpieczeństwu własnemu i innych) 62,30% 95,30% 

Pozytywny (każdy powinien prawo decydowania o sobie i 
swoich dzieciach) 21,40% 1,40% 

Obojętny  10,10% 3,30% 

Nie mam zdania 6,20% 0,00% 

10. Czy Pana/i zdaniem unikanie obowiązkowych szczepień powinno być traktowane 
jako zaniedbanie obowiązków rodzicielskich poprzez narażenie dziecka na 
niebezpieczeństwo utraty zdrowia i karane na podstawie odpowiednich przepisów 
kodeksu karnego? 

Tak 32,10% 54,5% 

Nie 47,30% 32,80% 

Nie wiem 20,60% 12,6% 

11. Pana/i zdaniem jakie konsekwencje powinny ponosić osoby rezygnujące ze 
szczepień obowiązkowych swoich dzieci? 

Ograniczenia w dostępie dzieci niezaszczepionych do 
publicznego przedszkola czy żłobka 73,10% 86,40% 

Brak obowiązkowych szczepień powinien być 
przeciwskazaniem do przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej 71,60% 89,70% 

Organizator wyjazdów wakacyjnych, kolonii zimowisk 
półkolonii  powinni mieć możliwość odmówienia uczestnictwa 
dzieciom, które nie mają obowiązkowych szczepień 54,40% 60,30% 

Rodzice, którzy unikają obowiązkowych szczepień dziecka, 
powinni zapłacić z własnej „kieszeni" za jego ewentualne 
leczenie 62,3% 95,40% 

Osoby, które w wyniku niezaszczepienia swojego dziecka 
doprowadziły do jego śmierci powinny ponieść konsekwencję 
karną z tego tytułu.  41,3% 56,90% 

Rodzice dzieci nieobjętych obowiązkowym szczepień 
ochronnych powinni wypłacać odszkodowanie rodzinom dzieci, 
które zachorowały w wyniku kontaktu z dzieckiem, które jest 
nosicielem choroby. 70,4% 34,50% 

12. Czy słyszał Pan/i o ruchach antyczczepionkowych? 

Tak 68,40% 96,40% 

Nie 21,40% 0,00% 

Coś tam słyszałem, ale nie do końca wiem o co chodzi 10,20% 3,60% 

13. Jaka jest Pana/i opinia na temat działań ruchów antszcenpieniowych?: 

Negatywny (zagrażają bezpieczeństwu powszechnemu, 
wprowadzają dezinformację, podają nieprawdziwe informacje) 55,30% 96,40% 

Pozytywny (ujawniają nieprawidłowości, uświadamiają 
społeczeństwo) 25,40% 2,30% 

Obojętny (każdy może mówić co chce i jak chce, nie każdy 
musi tego słuchać) 11,20% 0,00% 

Nie mam zdania 8,10%  

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 
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Osoby, które deklarują niechęć do szczepień raczej są zdeterminowane  
w swoich postanowieniach, choć część z nich deklaruje rozważenie możliwości 
zaszczepienia dzieci w przypadku wzrostu śmiertelności dzieci na daną chorobę  
w kraju (26,10%) lub bezpłatny dostęp do szczepionek wieloskładnikowych albo 
szczepień zalecanych (10,7%). Rodzice zwracają również uwagę na fakt, iż nadal 
pojawia się dużo błędów lekarskich i niefrasobliwości personelu medycznego  
w kwestii szczepień co należałoby bezwzględnie poprawić (11,30%).  

W ramach pytań skierowanych do wszystkich ankietowanych w tym bloku 
tematycznym ankietowani mieli również szansę wypowiedzenia się na temat 
wprowadzenia sankcji wobec osób niepodporządkowujących się szczepieniom 
obowiązkowym i ruchów antyszczepionkowych. Większość ankietowanych 
(47,30%), jest zdania, że sankcje karne wobec rodziców, którzy nie wyrażają zgody 
na zaszczepienie swoich dzieci niewiele daje i nie powinny być podejmowane, chyba 
że decyzja rodzica doprowadzi do śmierci dziecka. Natomiast zdecydowana 
większość respondentów (ponad 70%) w obawie o możliwość zachorowania swoich 
dzieci uważa, że dzieci nie objęte obowiązkowym szczepieniem ochronnym powinny 
mieć ograniczony dostęp do żłobków i przedszkoli publicznych oraz świetlicy 
szkolnej, a rodzice powinni wypłacić odszkodowanie rodzicom dzieci, które 
zachorowały w wyniku kontaktu z dzieckiem, które jest nosicielem choroby. 
Ankietowani słyszeli również o ruchach antyszczepionkowych, i nie da się ukryć, że 
co czwarty z respondentów popiera niektóre inicjatywy podejmowane przez te ruchu, 
co może skutkować dalszym wzrostem liczby osób uchylających się od 
obowiązkowych szczepień w Polsce. 

 
Wyniki badań ankietowych wśród personelu medycznego 
Ankieta w formie papierowej, przeprowadzona metodą face to face, zawierała 

również 40 pytań zamkniętych opartych na metodzie prostego wyboru i skalowania 
oraz tzw. pytania „metryczkowe”. W sumie ankieterzy rozdali 364 anonimowe 
ankiety i wszystkie one zostały wypełnione przez personel medyczny. Ankiety te 
stały się podstawą do omówienia wyników przeprowadzonej analizy. 

Ankieterzy, którymi byli studenci Politechniki Śląskiej mieli za zadanie: 
1. Ustalić wiedzę jaką posiada personel medyczny na temat szczepień 

ochronnych; 
2. Zdobyć informacje na temat tego jaki jest stosunek personelu medycznego 

i ich pacjentów do szczepień ochronnych; 
3. Poznać przyczyn rezygnacji części rodziców małoletnich dzieci ze 

szczepień w opinii personelu medycznego. 
W badaniu ankietowym, trwającym od października 2018r roku do października 

2019 roku wzięło udział łącznie 364 pracowników służby zdrowia. Z czego 216 osób 
(59,40%) stanowiły kobiety, a 148 (40,60%) mężczyźni. Z pośród ankietowanych 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby między 40, a 45 rokiem życia (28,10%) oraz 
osoby między 45, a 50 rokiem (22,60%). Badania objęły również skrajne grupy osób 
tj. bardzo młodych przed 25 rakiem życia (4,50%) i tych którzy ukończyli 55 roku 
życia (14,80%). Spośród przebadanych pracowników personelu medycznego 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby deklarujące wykształcenie średnie (183 osoby 
– 50,30%), i wyższe (124 osoby – 34,10%). Co drugim ankietowanym była 
pielęgniarka lub położna (194 osoby – 53,3%). Co trzecim lekarz (111 osób – 
30,60%). Ostatnia grupa, to ratownicy medyczni i sanitariusze (59 osób -16,10%).  
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Z przeprowadzonych badań (Tabela nr 3, kolumna 3) wynika, iż cały personel 
medyczny wie czym są szczepienia ochronne i jaki jest ich zakres. Wiedzę na ich 
temat czerpał z praktyki zawodowej (41,50%), literatury fachowej (26,40%) oraz 
wiedzy i doświadczenia starszych kolegów, dzięki czemu zdecydowana większości 
pracowników jest dobrze przygotowana do wykonywania świadczeń medycznych na 
rzecz pacjentów. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni dobrze znają listę 
obowiązkowych i zalecanych szczepień medycznych oraz kalendarz szczepień. 
Ponad połowa z nich ma też dobre przygotowanie w zakresie diagnostyki chorób 
zakaźnych (55,10%). Dzięki przeprowadzonym badaniom ankietowym udało się 
poznać ich opinię na temat szczepień, szczepionek i ich wpływu na organizm małych 
i dużych pacjentów. W odpowiedzi na pytanie: „Czy szczepionki są bezpieczne dla 
zdrowia dziecka (84,2% respondentów) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, wątpliwość 
co do ich bezpieczeństwa mają pracownicy personelu medycznego o najkrótszym 
stażu zawodowym (14,10%). Natomiast 6 lekarzy (1,7%) opowiedziało się za tym, 
że szczepionki są szkodliwe dla dziecka. Personel medyczny (91,30%) otwarcie 
przyznaje, że szczepionki mogą spowodować jakieś powikłania, ale ryzyko tych 
powikłań jest małe – rzędu 1 na 100 tyś. przypadków. Na pewno zdaniem (89,10% 
ankietowanych) powikłaniem po szczepieniu nie jest autyzm, a choroby alergiczne 
pojawiają się bardzo rzadko (82,70%). Nikt z personelu medycznego nie poparł 
twierdzenia, że lepsze od szczepień ochronnych dziecka, jest naturalne wytworzenie 
odporności dzięki przechorowaniu choroby. Medycy zbyt często widzą śmierć dzieci, 
aby się na to zdecydowali. Uważają też, że wyznaczone terminy szczepień wbrew 
obiegowej opinii wielu osób są najbardziej korzystne dla małych pacjentów, a same 
szczepienia są najskuteczniejszą profilaktyką XXI wieku mimo obaw i niechęci 
części społeczeństwa.  

Pytania drugiego bloku tematycznego ankiety (Tabela nr 4, kolumna 3) 
skierowane do pracowników personelu medycznego ukierunkowane były na 
poznanie opinii lekarzy na temat zachowania rodziców (pacjentów) w przypadku 
obowiązkowych szczepień ochronnych. Na pierwsze pytanie: „Czy kiedykolwiek 
zdarzyło się, aby Pana/i pacjent nie został poddany szczepieniu obowiązkowemu?”. 
Pracownicy służby zdrowia dwa razy częściej niż rodzice zauważają, że zdążają się 
taki przypadki (61,90%). Przyczyną ich są głównie obawy rodziców przed skutkami 
ubocznymi szczepionek (59,10%) oraz przeciwskazania medyczne (32,30%), 
pozostałe powody poza wyznaniami religijnymi rodziców jeszcze (4,20%) są 
praktycznie nie istotne. Mimo posiadanych obaw rodzice w ponad 90% poddają 
swoje dzieci szczepieniom, z uwagi na ich obowiązek w tym zakresie i opinię lekarza 
prowadzącego. Dla świadomych rodziców ważny jest też łagodniejszy przebieg 
choroby dziecka (73,60%) oraz odpowiedzialność społeczna (69,50%). Personel 
medyczny jednogłośnie podkreśla, że szczepienia ochronne przeciwko 
najgroźniejszym chorobom zakaźnym wieku dziecięcego to najskuteczniejszy 
element profilaktyki medycznej i powinien być nadal obowiązkowy, ponieważ system 
ten się sprawdza i przynosi minimalne szkody. Najbardziej spektakularnym 
wymiarem tej deklaracji jest fakt, iż personel medyczny deklaruje w 100% 
zaszczepialność swoich własnych dzieci, którym finansuje również wszystkie 
szczepienia zalecane. Wśród medyków panuje opinia, że po tym co widzą na co 
dzień w szpitalach podczas wykonywania obowiązków zawodowych nikt o zdrowych 
zmysłach nie odważyłby się nie zaszczepić swojego dziecka. Ich zdaniem 
obserwowana w ostatnich latach rezygnacja części rodziców ze szczepień 
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ochronnych swoich dzieci przeciwko odrze, śwince i różyczce (61,50% 
ankietowanych) to niepotrzebne ryzyko, a przeciwko takim chorobom jak: gruźlica, 
Hib i tężec do głupota skazująca dzieci na niepotrzebne cierpienie, a nawet śmierć.  
Optymistyczne w tym zakresie według medyków wydaje się być tylko fakt, iż ponad 
76,3% rodziców po konsultacji z lekarzem decyduje się na szczepienia zalecane 
swoich dzieci w przypadku tak groźnych chorób jak: wieczna ospa, meningokoki, czy 
wirusowe zapalenie wątroby typu A. Coraz większa grupa rodziców decyduje się też 
na zaszczepienie swoich dzieci szczepionką wieloskładnikową (32,4%) co na pewno 
zmniejsza stres i ból najmłodszych pacjentów. Drugą zauważalną prawidłowością 
jest fakt, iż rodzice zmieniają swoje nastawienie do szczepień ochronnych  
w przypadku drugiego i kolejnego dziecka, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dziecko 
pierwsze nie zaszczepione ciężko przechodziło daną chorobę. Zdaniem lekarzy 
takich przypadków, kiedy rodzic w przypadku drugiego dziecka decyduje się na jego 
zaszczepienie jest zdecydowanie więcej niż sytuacji odwrotnych kiedy rodzice przy 
drugim dziecku rezygnują ze szczepień. 

W kolejnym bloku tematycznym przeprowadzonych badań ankietowych (Tabela 
nr 5, kolumna 3) personel medyczny poproszony został o ustosunkowanie się do 
decyzji osób, które odmawiają szczepień ochronnych swoich dzieci. Pierwszy 
etyczny problem o który zapytano pracowników służby zdrowia w tym zakresie było 
pytanie „Czy pracownicy służb medycznych sami namawiają pacjentów do 
rezygnacji z obowiązkowych szczepień ochronnych?”. Sześciu lekarzy przychodni 
zdrowia, trzy pielęgniarki, położna i dwóch ratowników medycznych potwierdziło ten 
fakt (3,4% badanych), mimo iż w ankiecie przyznali, że szczepią własne dzieci  
(4 osoby). Osoby te deklarują swój otwarty sprzeciw tylko przeciwko szczepionkom 
żywym posiadającym w swym składzie osłabione wirusy. Pozostała część personelu 
medycznego albo nie namawia pacjentów do unikania szczepień obowiązkowych 
(66,40% ankietowanych) albo odradza je wybranym pacjentom z uwagi na wyraźne 
przeciwskazania medyczne do szczepienia. Takie przeciwskazania do szczepień 
niektórym ze swoich pacjentów w ciągu ostatnich 5 lat wydało 99 ze 111 wszystkich 
lekarze biorących udział w ankiecie. Zdaniem lekarzy trudno wskazać jednoznaczną 
grupę chorób zakaźnych których te przeciwskazania dotyczyły ponieważ decyduje  
o tym wiele indywidualnych czynników osobniczych pacjenta. Z badań ankietowych 
wynika jednak, że w opinii personelu medycznego rodzice, którzy deklarują niechęć 
do obowiązkowych szczepień ochronnych swoich dzieci najczęściej rezygnują  
z szczepionki MMR i DDP, natomiast wybierają często szczepionki zalecane takie 
jak Varilrix, Havrix Junior, Bexsero i Trumenba. W opinii środowiska medycznego 
większa część osób uchylających się od obowiązkowych szczepień w Polsce, 
podjęła tą decyzję stosunkowo niedawno na co niewątpliwie wpływ mają działania 
ruchów antyszczepionkowych w Polsce (96,4%), nagłaśniających wszelkie 
potknięcia służby zdrowia dotyczące przechowywania szczepionek, szczepienia 
przeterminowanymi preparatami, błędów lekarskich w zakresie kwalifikacji chorych 
dzieci do szczepień czy błędów w technice iniekcji. Zdaniem medyków są to jednak 
w zdecydowanej większości błędy ludzkie, a nie wina samej szczepionki. Do tego 
jednak coraz trudniej przekonać rodziców i pacjentów. Dlatego środowisko 
medyczne sugeruje, że zmiana trendu może nastąpić w przypadku pojawienia się 
zjawisk niekorzystnych takich jak wzrost zachorowań i śmiertelności wśród 
niezaszczepionych pacjentów czy działań preferowanych w kierunku zwiększenia 
bezpłatnego dostępu do szczepionek zalecanych oraz wprowadzenia jednolitego 
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standardu (procedury) postępowania w zakresie szczepień we wszystkich 
placówkach medycznych. Dobrym rozwiązaniem zdaniem ankietowanych byłoby 
również zmuszenie rodziców do finansowania kosztów leczenia dziecka na chorobę 
przeciwko której nie zostało ono zaszczepione (95,40% ankietowanych) oraz 
ograniczenie dzieciom niezaszczepionym dostępu do publicznego żłóbka czy 
przedszkola w których mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowych dzieci. 

 
Wyniki badań ankietowych pracowników z grup ryzyka zakażenia 

czynnikami biologicznymi 
Ankieta w formie papierowej, przeprowadzona metodą face to face, zawierała 

30 pytań zamkniętych opartych na metodzie prostego wyboru i skalowania oraz tzw. 
pytań „metryczkowch”. W sumie ankieterzy rozdali 1000 anonimowych ankiet, które 
stały się podstawą do zaprezentowania wyników przeprowadzonej analizy.  

Ankieterzy, którymi byli studenci Politechniki Śląskiej mieli za zadanie: 
1. Ustalić wiedzę jaką posiadają pracownicy na temat zakresu zalecanych 

szczepień profilaktycznych, które im przysługują; 
2. Zdobyć informację na temat tego jaki jest stosunek pracowników do 

szczepień ochronnych; 
3. Poznać przyczyny rezygnacji części pracowników z profilaktycznych  

szczepień ochronnych.  
W badaniu ankietowym, trwającym od października 2018 roku do października 

2019 roku wzięło udział łącznie 1000 pracowników. Z czego 564 osoby (56,40%) 
stanowiły kobiety, a 454 (45,4%) mężczyźni. Z pośród ankietowanych najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby między 35, a 45 rokiem życia ( 48,60%). Najmniej liczebne 
grupy obejmowały pracowników do 25 roku życia (16,70%) i po 55 roku życia 
(9,90%)  

W badaniach ankietowych wzięli udział przedstawiciele 12 grup zawodowych 
mających kontakt z czynnikami biologicznymi. Z uwagi na wielkość zatrudnienia  
w poszczególnych grupach zawodowych różna była liczba ich przedstawicieli. 
Najliczniejszą grupą ankietowanych licząca 200 osób stanowił personel medyczny 
(pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni). Najmniejsze grupy liczebne to służba 
celna i leśnicy – w badaniu udział wzięło po 25 osób. Pięćdziesięcioosobowe grupę 
reprezentantów stanowili strażacy, policjanci i pracownicy przedsiębiorstwa 
wodociągów i kanalizacji. Pozostałe grupy biorących udział w badaniu liczyły po 100 
osób. Byli to nauczyciele, górnicy, wojskowi, pracownicy gastronomi, przemysłu 
spożywczego oraz przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów 
komunalnych. Spośród przebadanych pracowników najliczniej reprezentowane były 
osoby z wykształceniem średnim (563 osoby – 48,70%), i zawodowym (304 osoby 
– 30,4%). Pozostałe osoby posiadały wykształcenie wyższe. Średni staż pracy  
w zawodzie to 18,5 roku.  

Pierwszy obszar badawczy dotyczył ustalenia wiedzy, jaką posiadają 
pracownicy na temat zakresu zalecanych szczepień profilaktycznych, które im 
przysługują. Uzyskane wyniki w tym zakresie zaskoczyły nie tylko ankieterów, ale  
i samych badanych ponieważ na 1000 osób zaledwie 284 (28,4%) miało w tym 
zakresie jakąś wiedzę, pozostała część badanych praktycznie z tematem nigdy się 
nie zetknęła. Poza pracownikami służby zdrowia i nielicznymi pracownikami straży 
pożarnej, służby celnej, pracownikami lasów państwowych i wojska o chorobach 
zakaźnych przeciwko, którym istnieją zalecane szczepienia profilaktyczne niewiele 
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kto słyszał. Przedstawiciele każdego zawodu mają potoczną wiedzę, na temat tego, 
że w ich środowisku występuje zagrożenie biologiczne przed którym w jakiś sposób 
starają się sami zabezpieczyć, ale praktycznie nie czyją w tym zakresie, żadnego 
wsparcia ze strony pracodawcy. Zaledwie 11,1% procent pracowników skorzystało 
ze szczepień profilaktycznych (Rysunek nr 5). 
 

 
Rysunek nr 5: Statystyka szczepień profilaktycznych wg grup zawodowych. 
Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 

 
Były to głównie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typy B 

(6,4%), wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu (1,30%) oraz pojedyncze 
przypadki innych szczepień wśród zawodowych żołnierzy, którzy wyjeżdżali na misje 
do Afganistanu lub Iraku (3,40%). W toku uzyskanych wyników zaskakujące wydają 
się fakty z których wynika, że: 

- górnicy kopalń węgla kamiennego w ogóle nie zdają sobie sprawy  
z zagrożeń biologicznych, jakie występują w ich środowisku pracy, mimo iż 
mają z nimi do czynienia praktycznie na każdym kroku zarówno pod ziemią 
(osady i wody dołowe, gryzonie, butwiejące drewno, odpady bytowe), jak  
i na powierzchni (wspólne łaźnie, sanitariaty, szatnie, duże skupiska 
pracowników). Nie znając zagrożeń górnicy nie korzystają ze szczepień 
profilaktycznych przeciwko WZW typu A, durowi brzusznemu, tężcowi. 
Jedyne szczepienie ochronne którego wykonanie deklaruje ta grupa 
zawodowa to szczepienia przeciwko grypie (8% ankietowanych); 

- pracownicy służby zdrowia, którzy na co dzień narażeni są na kontakt  
z: chorymi pacjentami, materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego lub 
skażonym sprzętem medycznym poza szczepieniem na WZW typu B, które 
większość z nich uzyskało w wieku dziecięcym nie są objęci innymi 
szczepieniami profilaktycznymi chociażby przeciwko grypie, czy WZW typu 
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A. Nie mają również wykonywanych prób tuberkulinowych, ani badań na 
nosicielstwo; 

- pracownicy przemysłu spożywczego (mleczarni, piekarni zakładów 
mięsnych), którzy odpowiadają za przygotowanie produktów 
żywnościowych dla milionów Polaków tylko w nielicznych przypadkach 
szczepieni są przeciwko WZW A na koszt pracodawcy; 

- pracowników gastronomi (kawiarni, restauracji, stołówek) mających 
codziennie kontakt z tysiącami Polaków tylko w nielicznych przypadkach 
szczepi się przeciwko grypie lub WZW A; 

- pracownicy przedsiębiorstw zbierających codziennie odpady komunalne  
z naszych miast nie mają pojęcia o zalecanych im szczepieniach przeciwko 
WZW A, czy durowi brzusznemu, a szczepienia przeciwko tężcowi wykonuje 
się u nich dopiero po urazie; 

- pracownicy oświaty sami muszą fundować sobie szczepienia ochronne 
przeciwko ospie wiecznej, meningokokom, czy grypie opiekując się 
najmłodszymi Polakami, bo jeśli tego nie zrobią staną się naturalnymi 
nosicielami wszelkich chorób zakaźnych okresu dziecięcego; 

- policjantów, strażaków, którzy codziennie maja kontakt z ofiarami wypadków 
i interwencji, nie szczepi się masowo przeciwko WZW A, grupie czy tężcowi. 

- pracownicy lasów państwowych szczepieni są tylko pierwszą dawką 
szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu 
mózgu, a dawkę przypominającą muszą wykupić sobie sami; 

Zgodnie treścią art.2221 kodeksu pracy w razie zatrudniania pracownika  
w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych, 
pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to 
niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim 
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Można zatem domniemywać, iż 
pracodawcy powinni lepiej zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników dla dobra 
wspólnego, tym bardziej, iż znaczna część pracowników deklaruje chęć skorzystania 
z szczepień profilaktycznych, gdyby były one oferowane przez pracodawców 
(Rysunek nr 6). 
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Rysunek nr 6: Liczba chętnych do szczepień profilaktycznych wg grup zawodowych. 
Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych. 
 

Wśród ankietowanych pracowników można znaleźć również takich, którzy są  
z zasady przeciwni szczepieniom obowiązkowym, zalecanym i profilaktycznym 
(4,2% ankietowanych). Pozostali ankietowani utożsamiają się jednak z opinią 
wcześniejszych grup badawczych (rodziców i lekarzy), że szczepienia ochronne to 
najskuteczniejsza forma przeciwdziałania chorobom zakaźnym we współczesnym 
świecie. 

 
Podsumowanie 
Z przeprowadzonych badań wynika, że: 
1. Akceptacja szczepień obowiązkowych w populacji z uwzględnieniem 

różnych grup zawodowych, w tym górników stanowi dziś w Polsce istotny 
problem społeczny; 

2. Pracownicy różnych gałęzi gospodarki narodowej narażeni na działanie 
czynników biologicznych w środowisku pracy, które mogą prowadzić do 
groźnych chorób zakaźnych często nie zdają sobie z tego sprawy,  
a pracodawcy nie podejmują stosownych działań aby objąć swoich 
pracowników profilaktycznymi szczepieniami ochronnymi; 

3. Należy niezwłocznie podjąć działania edukacyjne i legislacyjne w zakresie 
profilaktycznych szczepień pracowniczych, ponieważ obecny stan rzeczy 
zagraża bezpieczeństwu nie tylko pracowników ale całemu społeczeństwu 
na rzecz którego badane grupy zawodowe pracują; 

4. Nie lepiej jest w przypadku szczepień obowiązkowych. Stale rosnąca liczba 
osób uchylających się od obowiązkowych szczepień w Polsce, wskazuje na 
fakt, iż mamy do czynienia z najpoważniejszym od lat kryzysem w ochronie 
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zdrowia, którego przyczyną wydaje się być rosnący spadek zaufania 
rodziców do służby zdrowia w aspekcie szczepień ochronnych; 

5. Rodzice, jako główny powód rezygnacji ze szczepień obowiązkowych 
wskazują możliwość pojawienia się u dzieci  niepożądanych skutków 
ubocznych i powikłań czego obawiają się najbardziej. Na drugim miejscu 
stawiają ujawniane przez ruchy antyszczepionkowe błędy w zakresie 
szczepień obowiązkowych przez pracowników służby zdrowia;  

6. Rodzice najczęściej nie rezygnują z wszystkich szczepień ochronnych,  
a jedynie tych, które w ich odczuciu stanowią największe ryzyko powikłań 
czyli szczepień przeciwko różyczce, odrze i śwince; 

7. 67,90% ankietowanych stwierdza, że nakładanie na rodziców, którzy 
odmawiają szczepienia swoich dzieci sankcji karnych nic nie da. Lepszym 
rozwiązaniem jest ograniczenie dostępu niezaszczepionych dzieci do 
przedszkola, żłobka czy świetlicy szkolnej. W ten sposób pozostała część 
społeczeństwa chce chronić własne dzieci przed nosicielami ewentualnych 
chorób; 

8. W opinii personelu medycznego rodzice, którzy deklarują niechęć do 
obowiązkowych szczepień ochronnych swoich dzieci najczęściej rezygnują 
z szczepionki MMR i DDP, natomiast wybierają często szczepionki zalecane 
takie jak Varilrix, Havrix Junior, Bexsero i Trumenba; 

9. Środowisko medyczne przyznaje się do błędów jakie popełnia czasami 
personel wykonujący szczepienia tj. niewłaściwe przygotowanie preparatu 
szczepionki, niewłaściwe przechowywanie szczepionki, zastosowanie 
niewłaściwej techniki wykonywania szczepienia, złej diagnostyki i procedury 
kwalifikowania dzieci do szczepień. Zdaniem medyków są to jednak  
w zdecydowanej większości błędy ludzkie, a nie wina samej szczepionki; 

10. Personel medyczny jednogłośnie podkreśla, że szczepienia ochronne 
przeciwko najgroźniejszym chorobom zakaźnym wieku dziecięcego, to 
najskuteczniejszy element profilaktyki medycznej i powinien być nadal 
obowiązkowy, ponieważ system ten się sprawdza i przynosi niezauważalne 
szkody; 

11. Epidemiologiczne i zdrowotne efekty rezygnacji części rodziców ze 
szczepień obowiązkowych dadzą się zaobserwować dopiero za kilka lat. 
Jeśli problem będzie się pogłębiał społeczeństwo polskie z uwagi obniżanie 
się progu odporności zbiorowej może stanąć przed realnym zagrożeniem 
bezpieczeństwa zdrowotnego przyszłych pokoleń. Aby do tego nie dopuścić 
należy już dziś podjąć działania edukacyjne podnoszące poziomu wiedzy 
oraz świadomości rodziców w zakresie znaczenia  szczepień w profilaktyce 
chorób zakaźnych.  

 
Streszczenie 
Pojawiający się w ostatnich latach wzrost liczby osób uchylających się od 

obowiązkowych szczepień ochronnych w Polsce przekraczający już granicę 50 
tysięcy skłania do postawienia pytania: Czy to jest jeszcze kryzys, czy już stan, który 
zagraża bezpieczeństwu przyszłych pokoleń? W artykule autor stara się 
odpowiedzieć na to pytanie poprzez analizę postaw wobec szczepień 
obowiązkowych, zalecanych i profilaktycznych trzech grup społecznych: rodziców, 
personelu medycznego i pracowników różnych gałęzi gospodarki mających kontakt 
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z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi. Do praktycznej oceny tematu 
zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w którym jako narzędzie badawcze 
użyto autorskiego kwestionariusza ankietowego. Uzyskane wyniki badań pokazują 
z jednej strony, że głównym powodem zawirowań wokół szczepień ochronnych jest 
spadek zaufania do personelu medycznego, który w ostatnich latach popełnił kilka 
istotnych błędów Z drugiej strony zdecydowana większość ankietowanych uważa 
wykonywanie szczepień ochronnych za główny element skutecznej walki z groźnymi 
chorobami zakaźnymi i nie ma zamiaru z niego rezygnować. Artykuł jest ciekawym 
studium przepadków, które powinny zainteresować nie jednego czytelnika.  

Słowa kluczowe: szczepienia ochronne, zalecane, profilaktyczne, rodzice, 
służba zdrowia, badania ankietowe, grupy zawodowe. 

 
Summary 
The increase in the number of people avoiding compulsory immunization in 

Poland in recent years, already exceeding the limit of 50,000, raises the question:  
Is this still a crisis, or is it already a state that threatens the safety of future 
generations? In the article, the author tries to answer this question by analyzing the 
attitudes towards compulsory, recommended and preventive vaccinations of three 
social groups: parents, medical staff and employees of various branches of the 
economy who have contact with dangerous biological agents. For the practical 
assessment of the topic, the method of a diagnostic survey was used, in which the 
proprietary questionnaire was used as a research tool. The obtained research results 
show, on the one hand, that the main reason for the problems surrounding 
immunization is a decline in trust in medical personnel, which has made several 
significant mistakes in recent years. On the other hand, the vast majority of 
respondents consider vaccination to be the main element of an effective fight against 
dangerous infectious diseases and do not intend to give it up. The article is an 
interesting study of forfeits that should be of interest to many readers. 

Key words: protective, recommended, prophylactic, vaccinations, parents, 
Health Service, survey research, professional groups. 
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FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW CUDZOZIEMSKICH W CZASIE EDUKACJI 
ZDALNEJ NA PRZYKŁADZIE BIAŁEGOSTOKU – RAPORT Z BADAŃ 

 
 

Wstęp 
Czas izolacji i edukacji zdalnej nie wpłynął korzystnie na dzieci. Kształcenie na 

odległość w sposób szczególny odczuli uczniowie cudzoziemcy, którzy nawet 
podczas edukacji stacjonarnej mierzą się z licznymi trudnościami. Prostego zadania 
nie mieli także nauczyciele, którzy w sytuacji nauki zdalnej starali się wspierać 
wszystkich uczniów,  szczególnie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
jakimi z pewnością są uczniowie migranci, którym pandemia, w sposób znaczący, 
utrudniła już i tak niełatwe funkcjonowanie. W pierwszej części artykułu 
przedstawiono teoretyczne założenia dotyczące funkcjonowania uczniów 
cudzoziemskich w polskim prawie oświatowym, a także edukacji zdalnej podczas 
pandemii. W drugiej części tekstu zaprezentowano metodologiczne założenia badań 
empirycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem wywiadów w kwietniu i maju 
2021 roku wśród białostockich nauczycieli szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych  pracujących z uczniami cudzoziemskimi. W artykule 
przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące funkcjonowania uczniów migrantów 
w czasie edukacji zdalnej, na które składają się między innymi ich trudności 
edukacyjne, formy wsparcia przez nauczycieli i szkołę, a także przygotowanie 
nauczycieli do pracy z obcokrajowcami. Do analizy materiału empirycznego 
zastosowano elementy koncepcji analizy danych jakościowych Matthew B. Milesa  
i A. Michaela Hubermana, do prezentacji danych wykorzystano opis, matryce i sieci. 

 
Uczniowie cudzoziemscy w polskim prawie oświatowym 
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe cudzoziemcy 

przebywający na terytorium Polski zobligowani są do realizowania obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 
Oznacza to konieczność uczęszczania do publicznej lub niepublicznej szkoły 
podstawowej, a także kontynuowania nauki do 18 roku życia lub ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej. W ramach wsparcia uczniów nieznających w stopniu 
wystarczającym języka polskiego organ prowadzący organizuje dodatkowe, 
bezpłatne lekcje języka polskiego. Istnieje także możliwość zorganizowania 
dodatkowych zajęć wyrównawczych, aby zminimalizować dysproporcje  
w umiejętnościach uczniów cudzoziemskich będące efektem różnic programowych. 
Do wsparcia dzieci cudzoziemskich w procesie edukacyjnym, a także ich rodzin, 
można zatrudnić pomoc nauczyciela. Stanowisko to może zajmować osoba 
porozumiewająca się językiem kraju pochodzenia ucznia. Szkoła powinna także 
bezpłatnie udostępnić pomieszczenia i pomoce dydaktyczne placówkom 
dyplomatycznym, konsularnym lub organizacjom pozarządowym danej 
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narodowości, które za zgodą organu prowadzącego wyrażają gotowość 
prowadzenia zajęć z języka i kultury kraju pochodzenia uczniów.1 

Inną formą wsparcia uczniów cudzoziemskich, którzy mają trudności  
w komunikacji, a także trudności adaptacyjne wynikające z odmienności kulturowej 
i zmiany środowiska, są oddziały przygotowawcze. Mogą one liczyć maksymalnie 
15 uczniów, a realizacja programów nauczania obowiązujących w danej szkole 
odbywa się z wykorzystaniem metod i form pracy dostosowanych do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.2 

W myśl obowiązującego prawa uczniowie z doświadczeniem migracji należą do 
grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wynikają one między 
innymi z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego. W związku z tym, uczniowie ci objęci są pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. Jej celem jest dokonanie diagnozy indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, jego możliwości psychofizycznych,  
a także czynników zewnętrznych oddziałujących na jego funkcjonowanie  
w placówce edukacyjnej. Dzięki temu mogą oni korzystać z bezpłatnych  
i dobrowolnych form, do których należą m.in.: zajęcia rozwijające uzdolnienia, 
zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia specjalistyczne, czy też 
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Pomocą psychologiczno-
pedagogiczną mogą zostać objęci również rodzice, dla których organizuje się 
wsparcie w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.3  

 
Edukacja zdalna uczniów cudzoziemskich 
Według stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich oraz  Komisji Ekspertów 

ds. Migrantów z  dnia 13 maja 2020 r. na temat sytuacji migrantów w czasie 
pandemii,4 cudzoziemcy, a więc osoby, które na co dzień nierzadko doświadczają 
wykluczenia, są narażone na konsekwencje wprowadzanych w Polsce  restrykcji. 
Brak komputerów i innych środków umożliwiających komunikację na odległość 
powoduje, że uczniowie nie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w formie zdalnej, 
a także w wirtualnym życiu klasy, co utrudnia im integrację i podtrzymywanie 
dotychczasowych relacji społecznych z rówieśnikami. Pogłębiają się ich trudności 
edukacyjne i społeczne prowadząc do wycofania i izolacji. Rozpoznawaniem 
warunków kształcenia i  sposobów spędzania wolnego czasu dzieci migrantów 
zajmują się badacze w ramach projektu Migrant Children and Communities  
in a Transforming Europe (MiCREATE). Wyróżnili oni trzy najważniejsze trudności 
zdalnej edukacji cudzoziemców. Pierwsza z nich dotyczy wyposażenia uczniów  
w niezbędny sprzęt komputerowy, a także w łącza internetowe. Pomimo znacznego 
zaangażowania różnych instytucji, nie wszyscy uczniowie zostali w nie wyposażeni, 

 
1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz.U. 2021 r. poz. 1082, art. 165). 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę  
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, (Dz.U. 2020 r. poz. 1283, §16 ust. 3). 

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach (Dz.U.  2020 r. poz. 1280)  §2 ust. 2-3, §3, §5 ust. 5. 

4 Sytuacja migrantów i migrantek w czasie pandemii. Stanowisko RPO i Komisji Ekspertów ds. 
Migrantów, 
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/%2FStanowisko%20Komisji%20Ekspert%C3%B3w%20ds.%2
0Migrant%C3%B3w%2C%2013.05.2020.pdf (dostęp: 30.09.2021). 
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co utrudniło,  a czasami wręcz uniemożliwiło nauczycielom kontaktowanie się  
z podopiecznymi. Trudności w rozumieniu materiału spowodowane były także 
nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi (np. brak biurka, niewyciszone 
pomieszczenia). Zwrócono również uwagę na niskie umiejętności językowe, które 
nie tylko uniemożliwiały efektywny udział w nauce zdalnej, ale przede wszystkim 
stały się przyczyną kolejnych niepowodzeń szkolnych. Dodatkowo ustalono, że 
informacje przekazywane rodzicom na temat sytuacji epidemiologicznej i warunków 
organizowania kształcenia formułowano przede wszystkim w języku urzędowym 
danego kraju. Z powodu braków zrozumiałych informacji, wykluczenia cyfrowego  
i niewielkiego zaangażowania w proces edukacji, wielu rodziców nie umiało pomóc 
dzieciom w nauce zdalnej.5 

W literaturze przedmiotu zwraca się również uwagę na brak dostatecznych 
rozwiązań, które uwzględniają indywidualne potrzeby cudzoziemców.  Efektem tego 
jest zaburzony przebieg procesu integracji oraz pogłębienie negatywnych skutków 
szoku akulturacyjnego. Wprowadzone ograniczenia, w kontaktach społecznych  
i funkcjonowaniu placówek edukacyjnych, mogą nie tylko wpłynąć negatywnie na 
zdobyte dotychczas umiejętności, ale też być powodem powstawania lub nasilania 
się zaburzeń psychicznych. Edukacja zdalna wskazała, jak istotne znaczenie we 
wspieraniu procesu edukacyjnego odgrywają rodzice. Jednak w przypadku rodzin 
cudzoziemskich często jest to niemożliwe, ponieważ niejednokrotnie dysponują oni 
niższymi zasobami społeczno-ekonomicznymi, umiejętnościami językowymi, czy też 
niewystarczającą wiedzą na temat systemu edukacji.6 

Kolejną trudnością w procesie integracji i edukacji uczniów cudzoziemskich jest 
postawa polskich dzieci i ich nastawienie do nowych kolegów. Nie są one 
wystarczająco przygotowane do spotkania z rówieśnikami  pochodzącymi z innego 
kręgu kulturowego, co może powodować lęk i izolację od dzieci cudzoziemskich. 
Również zdecydowana większość nauczycieli, nie dysponuje odpowiednimi 
umiejętnościami pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Treści kształcenia 
dotyczące tej problematyki są w niewielkim zakresie uwzględniane w programach 
studiów. Dotyczy to również oferty doskonalenia zawodowego w tym obszarze, która 
jest bardzo ograniczona i nie zawsze łatwo dostępna. Kolejnym czynnikiem jest 
nastawienie samych nauczycieli, którzy jak pokazują wyniki badań,7 nie są 
zainteresowani doskonaleniem wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniami 
cudzoziemskimi. Aspekty te, w czasie edukacji zdalnej, jeszcze bardziej uwidoczniły 
bariery, z jakimi na co dzień spotykają się cudzoziemskie dzieci w polskiej szkole, 
dla których oprócz dotychczasowych trudności, doszły te związane z edukacją 
zdalną, obsługą platform edukacyjnych, zrozumieniem i wykonaniem poleceń, 
organizacją planu dnia itd. 

Wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że problematyka kształcenia 
dzieci cudzoziemskich jest również pomijana w działaniach prowadzonych  
i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 
5 Wpływ kryzysu epidemicznego na dzieci migrujące i ich integrację. Dokument programowy 
 http://www.micreate.eu/wp-content/uploads/2020/09/D12.19-Policy-Brief-Coronavirus-Polish.pdf 

(dostęp: 30.09.2021). 
6 E. Dąbrowa, Sytuacja (edukacyjna) dzieci z doświadczeniem migracyjnym w czasie kryzysu 

związanego z pandemią COVID-19, Kultura i Edukacja. 2020, nr 3 (129), s. 69. 
7 K. Hernik, K. Malinowska, R. Piwowarski, J. Przewłocka, M. Smak, A. Wichrowski, Polscy nauczyciele  

i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013. Warszawa 2014, s. 24-25. 
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Wskazano w nim, że Ministerstwo Edukacji Narodowej8 pomimo wzrastającej liczby 
dzieci w szkołach praktycznie nie prowadziło  działań związanych z kształceniem 
dzieci przybywających z zagranicy, nie dysponowało danymi o liczbie tych uczniów, 
czy też efektywności prowadzonego kształcenia. Nie analizowało także 
zapotrzebowania nauczycieli na doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne 
w tej dziedzinie. Również dyrektorom kontrolowanych szkół wskazano liczne 
niedociągnięcia. W większości przypadków nie udzielali uczniom przybywającym  
z zagranicy adekwatnego do potrzeb wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 
oraz nie wspomagali doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących z uczniami 
przebywającymi z zagranicy. Pojawiły się również zarzuty o nierzetelnym 
ewidencjonowaniu w bazie Systemu Informacji Oświatowej liczby tych uczniów 
uczęszczających na dodatkowe zajęcia z języka polskiego; nieprawidłowym 
prowadzeniu dokumentacji przebiegu ich nauczania; nieprzestrzeganiu przepisów 
prawa oświatowego dotyczących organizacji w szkole dodatkowych zajęć 
edukacyjnych z języka polskiego i zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów oraz 
procedur dostosowania warunków lub/i formy zdawania egzaminów zewnętrznych 
do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.9 

 
Założenia metodologiczne badań własnych 
Badania, których wyniki prezentujemy w niniejszym tekście, zostały 

przeprowadzone w kwietniu i maju 2021 roku. Przedmiotem badań uczyniłyśmy 
funkcjonowanie uczniów migrantów w czasie edukacji zdalnej w opinii badanych 
nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem eksploracji było 
rozpoznanie specyfiki funkcjonowania uczniów cudzoziemskich podczas edukacji 
zdalnej z perspektywy nauczycieli pracujących z nimi. Problem główny 
sformułowałyśmy w postaci pytania: Jaka jest specyfika funkcjonowania uczniów 
migrantów podczas edukacji zdalnej? Określiłyśmy również liczne pytania 
szczegółowe dotyczące między innymi trudności edukacyjnych uczniów 
cudzoziemskich podczas edukacji zdalnej, form wsparcia przez nauczycieli i szkołę, 
a także przygotowania nauczycieli do pracy z obcokrajowcami podczas edukacji 
zdalnej. Badania jakościowe z wykorzystaniem wywiadów przeprowadziłyśmy wśród 
39 nauczycieli białostockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
pracujących z uczniami cudzoziemskimi. Dobór próby był celowy, reprezentatywny 
ze względu cechy populacji generalnej reprezentowane w próbie badanej. Do 
analizy materiału empirycznego zastosowałyśmy elementy koncepcji analizy danych 
jakościowych Matthew B. Milesa i A. Michaela Hubermana, na którą składają się 
następujące działania: redukcja danych, reprezentowanie danych oraz 
wyprowadzanie i weryfikacja wniosków. Zgodnie z tą koncepcją do prezentacji 
danych poza opisem wykorzystuje się między innymi matryce i sieci.10 

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej z dnia 29 kwietnia 2021 roku, 
liczba uczniów cudzoziemskich w białostockich szkołach, dla których Miasto 
Białystok jest organem prowadzącym lub rejestrującym, w roku szkolnym 2020/2021 
wynosiła 1136. Największa grupa z nich to uczniowie szkół policealnych (496 

 
8 Badania prowadzono w latach  2017/2018 – 2019/2020, kiedy funkcjonowało Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, obecnie Ministerstwo Edukacji  i Nauki. 
9 Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców,  
 https://www.nik.gov.pl/plik/id,22685,vp,25384.pdf (dostęp: 1.10.2021). 
10 M. B. Miles, A. M. Huberman, Analiza danych jakościowych. Białystok 2000. 
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uczniów) oraz szkół podstawowych  (483 uczniów). W białostockich liceach 
ogólnokształcących uczy się 88 uczniów cudzoziemskich, w technikach 56,  
w szkołach branżowych I stopnia natomiast 13.  Zdecydowana większość wszystkich 
uczniów cudzoziemskich stanowią obywatele  Białorusi – aż 740 dzieci. Znacznie 
mniejsza grupa uczniów pochodzi z Rosji – 204 osoby, a także z Ukrainy – 111 
uczniów. Pozostali uczniowie cudzoziemscy pochodzą między innymi z takich 
krajów jak: Kazachstan (7 uczniów), Litwa i Wielka Brytania (4 uczniów), Francja, 
Hiszpania, Słowacja, Armenia, Tadżykistan i Syria (3 uczniów). Reprezentacja 
pozostałych krajów wynosi 1-2 uczniów, są to: Afganistan, Chiny, Belgia, Gruzja, 
Łotwa, Niemcy, Pakistan, Libia, Uzbekistan. Spośród wszystkich uczniów 
cudzoziemskich, niewiele ponad 38% korzysta z dodatkowej, bezpłatnej nauki 
języka polskiego – 440 uczniów. Znakomita większość to uczniowie szkół 
podstawowych – 351 uczniów. Rozmieszczenie uczniów niebędących obywatelami 
polskimi w białostockich szkołach jest nierównomierne. Istnieją szkoły policealne, do 
których uczęszcza ponad 100 cudzoziemców, a także szkoły podstawowe, w których 
uczą się spore grupy migrantów, liczące nawet 50 osób. W większości placówek 
uczy się jednak jeden bądź dwoje obcokrajowców, a więc stanowią oni niewielki 
odsetek społeczności szkolnej. 
 

Wybrane wyniki badań własnych 
W badaniach uczestniczyło 39 nauczycieli białostockich szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych, z czego 34 osoby to kobiety.  Tak liczna reprezentacja kobiet 
świadczy o feminizacji zawodu nauczyciela, zwłaszcza na pierwszym etapie 
kształcenia. Wszyscy badani mężczyźni są nauczycielami w szkole 
ponadpodstawowej. Znakomita większość badanych (23 osoby) jest w wieku od 41 
do 50 lat. Spośród pozostałych nauczycieli, dziewięcioro jest w wieku od 51 do 60 
lat, sześcioro w przedziale od 31 do 40 lat i tylko jedna osoba poniżej 30 lat. Staż 
pracy badanych jest zróżnicowany, dokładnie taka sama reprezentacja nauczycieli 
(15 osób) pracuje w zawodzie od 11 do 20 lat oraz od 21 do 30 lat. Staż pracy pięciu 
nauczycieli wynosi od 31 do 40 lat. Cztery osoby pracują w zawodzie poniżej 10 lat. 
Zdecydowaną większość badanych, aż 32 osoby, stanowią nauczyciele 
dyplomowani. Czworo badanych jest nauczycielami kontraktowymi, troje natomiast 
mianowanymi. Ponad połowa badanych (22 osoby) pracuje w szkołach 
ponadpodstawowych, zarówno ogólnokształcących jak i technicznych, pozostali są 
nauczycielami szkół podstawowych.  Największą liczbę badanych stanowią 
nauczyciele przedmiotowi w szkołach ponadpodstawowych (16 osób), nieco mniej 
specjaliści11, tacy jak pedagodzy czy psychologowie (9 osób), wychowawcy  
w szkołach ponadpodstawowych (8 osób), nauczyciele przedmiotowi w klasach  
IV-VIII (7 osób), nauczyciele kształcenia zintegrowanego (4 osoby), a także 
wychowawcy świetlic, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia czy 
wychowawcy w klasach IV-VIII. 

 
11 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach, §4 ust. 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) go grupy specjalistów, których zadaniem jest 
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zalicza się: psychologów, pedagogów, logopedów, 
doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. 
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Wśród krajów pochodzenia uczniów cudzoziemskich, z którymi pracują badani, 
pojawiają się najczęściej: Białoruś, Gruzja, Czeczenia, Ukraina, Rosja. Występują 
także pojedyncze wskazania uczniów z  Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych czy Chin. Doświadczenie nauki w polskiej szkole uczniów 
cudzoziemskich jest zróżnicowane i wynosi od kilku miesięcy nawet do 10 lat. Niemal 
połowa badanych nauczycieli (19 osób) pracuje z uczniami cudzoziemskimi krócej 
niż dwa lata, ośmiu nauczycieli pracuje z nimi od 2 do 5 lat, sześciu od 6 do 10 lat. 
Najdłuższe doświadczenie w zakresie pracy z uczniami migrantami wynoszące od 
11 do 20 lat posiada sześciu nauczycieli. Pięciu z nich pracuje w szkołach 
podstawowych, jeden natomiast w szkole ponadpodstawowej.  

Przygotowanie badanych nauczycieli do pracy z migrantami jest zróżnicowane. 
Aż ośmioro z nich deklaruje brak przygotowania w zakresie pracy z uczniami 
cudzoziemskimi. Największa grupa badanych (25 osób) dokształca się lub 
dokształcała się  samodzielnie. Prawie połowa badanych (17 osób) korzysta  
z doświadczeń innych nauczycieli. Tylko 14 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu 
dotyczącym pracy z uczniami niebędącymi  obywatelami polskimi. Nauczyciele 
nieco dłużej pracujący z migrantami (13 osób) korzystają z własnych, 
wcześniejszych doświadczeń oraz wypracowanych rozwiązań. 

Zróżnicowana jest opinia badanych nauczycieli w zakresie funkcjonowania 
uczniów cudzoziemskich w edukacji zdalnej. Zdaniem niektórych badanych, 
uczniowie Ci radzą sobie dobrze lub nawet bardzo dobrze, lub ich funkcjonowanie 
w edukacji zdalnej nie różni się od funkcjonowania uczniów polskich, co potwierdza 
poniższa wypowiedź: [uczniowie cudzoziemscy radzą sobie – dop. autorki] nie 
gorzej niż inni uczniowie [nauczycielka przedmiotu w szkole ponadpodstawowej]. 
Niektórzy badani uważają, że migranci w edukacji zdalnej są przeciętnymi uczniami 
[nauczycielka przedmiotu w szkole ponadpodstawowej]. Jednak zdecydowana 
większość uważa, że uczniowie migranci nie radzą sobie w edukacji zdalnej wcale, 
wskazując, że brakuje im solidnego kształcenia językowego, a także adekwatnego 
wsparcia i pomocy  rodziców, również w wymiarze finansowym. 

 Nauczyciele oceniają funkcjonowanie uczniów migrantów przez pryzmat 
znajomości języka polskiego, a także indywidualnej postawy do nauki. Znajduje to 
odzwierciedlenie w poniższych wypowiedziach: różnie, w zależności od stopnia 
znajomości języka polskiego oraz własnego nastawienia do nauki; jednym nauka 
zdalna nie sprawia problemu (podobnie jak stacjonarna), inni radzą sobie słabo 
[specjalista ze szkoły podstawowej]; to zależy od znajomości języka polskiego - jeśli 
jest słaba - nauka idzie bardzo słabo [specjalista ze szkoły ponadpodstawowej]. 
znajomość języka polskiego, na co wskazują poniższe wypowiedzi: Nie jest im łatwo. 
Mają trudności z rozumieniem języka polskiego i opanowaniem materiału.  
Są zniechęcone do pracy, gdyż w kraju swojego pobytu osiągały wysokie wyniki,  
a u nas niestety mają trudności, co skutkuje niskimi ocenami [nauczycielka 
przedmiotu w szkole podstawowej]. 

Z analizy materiału empirycznego wynika, że w kształceniu zdalnym uczniów 
cudzoziemskich dominują dwie trudności. Pierwszą z nich jest nieznajomość bądź 
słaba znajomość języka polskiego mają olbrzymie trudności językowe; są też 
trudności w nauce niektórych przedmiotów (m.in informatyka) [nauczycielka 
przedmiotu w szkole podstawowej].  

Drugą trudnością jakiej doświadczają uczniowie cudzoziemscy są deficyty 
sprzętowe i sieciowe. Problemem była duża liczba dzieci z jednej rodziny 
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jednocześnie korzystających z komputera. Często było tak, że 1-2 dzieci 
uczestniczyło w zdalnym nauczaniu, a pozostałe nie. W związku z tym została 
stworzona możliwość uczestniczenia w lekcjach zdalnych ze szkoły  z pracowni 
komputerowej. Jednak w większości dzieci migrantów uczestniczyły w lekcjach 
biernie, nie zgłaszały się do odpowiedzi, nie sygnalizowały też, których treści nie 
rozumieją [nauczycielka kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej]. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją analizy materiału empirycznego, po opisie 
jakościowym dokonano redukcji danych. W matrycy zaprezentowano trudności 
edukacyjne uczniów cudzoziemskich podczas edukacji zdalnej wraz z ich 
przyczynami oraz sposobami wspierania przez badanych nauczycieli. 

 

Przyczyny trudności Rodzaj trudności 
Wsparcie udzielane 
przez nauczycieli 

bariera językowa rozumienie poleceń wydłużenie czasu 
pisania prac 
kontrolnych 

 
wydłużenie czasu 

odsyłania prac 
 

umożliwienie 
korzystania ze 

słowników 
językowych 

 
dostosowanie formy 

zadań i sprawdzianów 
 

indywidualne 
spotkania w formie 

zdalnej 
 

indywidualne 
spotkania na terenie 

szkoły 
 

współpraca  
z instytucjami 

pozarządowymi 

pisanie sprawdzianów 

odrabianie prac domowych 

przyswajanie materiału 

komunikacja z nauczycielem 

brak sprzętu lub 
ograniczenia w dostępie 

do sieci 

obsługa programów do prowadzenia 
zajęć 

umożliwienie 
korzystanie ze 

sprzętu 
komputerowego na 

terenie szkoły 
 

udostępnienie 
komputera do 

korzystania w domu 

bierność podczas zajęć 

dostęp do platformy edukacyjnej 

nieobecność na zajęciach zdalnych 
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terminowe odsyłanie zadań  
współpraca  

z instytucjami 
pozarządowymi 

 
indywidualne 

spotkania na terenie 
szkoły 

Matryca nr 1: Trudności w funkcjonowaniu uczniów cudzoziemskich w edukacji zdalnej  
w opinii badanych nauczycieli. 
Źródło: badania własne. 

 
W placówkach, w których zatrudnieni są badani, organizowane są 

zróżnicowane formy wsparcia uczniów cudzoziemskich, zarówno te wynikające  
z polskiego prawa oświatowego, jak i dodatkowe, inicjowane przez nauczycieli  
i dyrekcję szkoły. W większości szkół prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka 
polskiego, a uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie 
spotkań z psychologiem i/lub pedagogiem oraz zajęć wyrównawczych. Nieliczni  
(4 osoby zatrudnione w dwóch szkołach podstawowych) wskazali, że w szkole 
zatrudniony jest asystent międzykulturowy. Sporadycznie pojawiają się inne, 
dopuszczalne przez polskie prawo oświatowe formy wsparcia, takie jak: zajęcia  
z języka i kultury kraju pochodzenia ucznia oraz jego religii. W wybranych szkołach 
organizowane są indywidualne inicjatywy, które mają pomóc uczniom  
w aklimatyzacji w polskiej szkole, takie jak: zajęcia z języka polskiego, angielskiego 
i wyrównawcze prowadzone w ramach projektu, jak też spotkania wspierająco-
adaptacyjne i integracyjne czy też warsztaty międzykulturowe. 

Dalsza analiza materiału empirycznego zgromadzonego podczas badań, 
poddanego opisowi i pierwszej redukcji danych zawartych w matrycy, zgodnie  
z koncepcją analizy danych jakościowych Matthew B. Milesa i A. Michaela 
Hubermana, umożliwia skonstruowanie sieci przyczynowo-skutkowej, w której 
podjęto próbę ukazania specyfiki funkcjonowania uczniów cudzoziemskich podczas 
edukacji zdalnej. 
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Sieć nr 1: Funkcjonowanie uczniów cudzoziemskich w edukacji zdalnej. 
Źródło: badania własne. 

 
Podsumowanie 
Nauka zdalna wprowadzona jako jedno z rozwiązań mających zapobiec 

szybkiemu rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 zaskoczyła zarówno dzieci, 
rodziców, jak i nauczycieli. Każda z tych grup musiała nauczyć się funkcjonowania 
w edukacji na odległość, w nowej wirtualnej rzeczywistości. Ten czas był 
szczególnym wyzwaniem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

przyczyny  

bariera językowa brak sprzętu i dostępu do sieci 

 trudności edukacyjne 

izolacja, wycofanie niepowodzenia szkolne absencja brak motywacji do nauki 

wsparcie oferowane przez szkołę 

wynikające z przepisów prawa oświatowego np. 

dodatkowe zajęcia z języka polskiego, zajęcia 

wyrównawcze itd. 

zainicjowane przez nauczycieli np. spotkania 

wspierająco-adaptacyjne i integracyjne, warsztaty 

międzykulturowe itd. 

skutki 
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których zaliczają się uczniowie cudzoziemscy. Co do tego zgodni byli wszyscy 
badani nauczyciele. Do dotychczasowych trudności wynikających z życia w innym 
kraju, nierzadko o odmiennej kulturze, nagle dołączyły kolejne związane z edukacją, 
ponownie zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa, lękiem i niepewnością. Wyniki 
przeprowadzonych przez nas badań są zbieżne z przedstawionymi w literaturze 
przedmiotu. Do podstawowych trudności funkcjonowania uczniów cudzoziemskich 
zalicza się bariery komunikacji w języku polskim. Są one jednocześnie przyczyną 
innych trudności edukacyjnych i społecznych (izolacja, wycofanie). Słaba znajomość 
języka polskiego utrudnia dodatkowo obsługę platform edukacyjnych 
wykorzystywanych do prowadzenia nauki zdalnej. Oprócz bariery językowej istotne 
jest także wyposażenie uczniów w sprzęt i akcesoria komputerowe, a także 
odpowiednie łącze internetowe. Podobnie, jak w przypadku uczniów polskich, dzieci 
cudzoziemskie niejednokrotnie nie miały dostępu do komputerów, laptopów i innych 
narzędzi umożliwiających kontakt z nauczycielami i uczniami oraz udział w lekcjach 
zdalnych. 

Jedna z badanych nauczycielek stwierdziła, że czas nauki zdalnej jest 
szczególnie trudny dla uczniów z doświadczeniem migracji. W trakcie nauki 
stacjonarnej dużo lepiej posługiwałyby się językiem polskim i nawiązałyby więcej 
relacji koleżeńskich [nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej]. Można więc 
uznać, że okres ten był dla nich wyjątkowo trudny, a powrót do nauki stacjonarnej 
wymagał będzie podjęcia w szkołach dodatkowych działań na rzecz wsparcia 
uczniów cudzoziemskich, nie tylko w procesie edukacji, ale przede wszystkim  
w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, z którą zostali rozłączeni, zarówno  
z powodu bariery językowej, jak i braku dostępu do nowoczesnych technologii 
informacyjnych.  
 

Streszczenie 
Czas pandemii był szczególnym wyzwaniem zarówno dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do których zaliczają się uczniowie 
cudzoziemscy, jak i dla nauczycieli pracujących z nimi. W pierwszej części artykułu 
przedstawiono teoretyczne założenia dotyczące funkcjonowania uczniów 
cudzoziemskich w polskim prawie oświatowym, a także edukacji zdalnej podczas 
pandemii. W drugiej części tekstu zaprezentowano metodologiczne założenia badań 
empirycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem wywiadów w kwietniu i maju 
2021 roku wśród białostockich nauczycieli szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych pracujących z uczniami cudzoziemskimi. W artykule 
przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące funkcjonowania uczniów migrantów 
w czasie edukacji zdalnej, na które składają się między innymi ich trudności 
edukacyjne, formy wsparcia przez nauczycieli i szkołę, a także przygotowanie 
nauczycieli do pracy z obcokrajowcami. Do analizy materiału empirycznego 
zastosowano elementy koncepcji analizy danych jakościowych Matthew B. Milesa  
i A. Michaela Hubermana, do prezentacji danych wykorzystano opis, matrycę i sieć. 
W świetle wyników badań, uczniowie cudzoziemscy doświadczali licznych trudności 
edukacyjnych podczas edukacji zdalnej, które wynikały z bariery językowej, a także 
braku dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu. Przyczyniały się one 
również do trudności społecznych, dlatego też niezwykle ważne jest podejmowanie 
w szkołach dodatkowych działań na rzecz wsparcia uczniów cudzoziemskich, nie 
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tylko w procesie edukacji, ale także w grupie rówieśniczej, tak aby readaptacja 
uczniów migrantów w szkole przebiegła pomyślnie.  

Słowa kluczowe: pandemia, uczniowie cudzoziemscy, edukacja zdalna, 
nauczyciele. 

 
Summary 
The time of the pandemic was a special challenge not only for students with 

special educational needs, which include foreign students, but also for teachers 
working with them. The first part of the article presents the theoretical assumptions 
regarding the functioning of foreign students in Polish educational law, as well as 
remote education during the pandemic. The second part of the text shows the 
methodological assumptions of empirical research conducted with the use  
of interviews in April and May 2021 among Białystok primary and secondary school 
teachers working with foreign students. The article presents selected results of the 
research on the functioning of migrant students during remote education, which 
include, among others, their educational difficulties, forms of support provided by 
teachers and schools, and the preparation of teachers to work with foreigners. 
Elements of the concept of qualitative data analysis by Matthew B. Miles and  
A. Michael Huberman were used to analyze the empirical material. Description,  
a matrice and a network were used to present the data. In the light of the research 
results, migrant students experienced a lot of educational problems during remote 
education, which resulted from the language barrier as well as the lack of access to 
computer equipment and the Internet. Educational difficulties caused social 
difficulties that is why it is extremely important to undertake additional activities  
in schools to support foreign students, not only in the education process, but also  
in readaptation in the peer group, so that the students' return to school is smooth. 

Key words: pandemic, foreign students, remote education, teachers. 
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THE ROLE OF SCHOOLS IN THE PROCESS OF SUPPORTING THE MENTAL 
WELL-BEING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS – SELECTED ASPECTS 

 
 

Introduction 
The whole Polish society is currently exposed to mental disorders, regardless 

of age, gender or socio-professional status. This problem is of supernational 
significance. Nowadays, we live in the informational world where we are receiving 
various types of stimuli with more or less intensity. Nevertheless, the most disturbing 
issue are the statistics clearly indicating that the number of people who suffer from 
these type of disorders is increasing – in the group of children and adolescents. 
When it comes to mental health, we cannot forget about the fact that it is an important 
part of our general health. The paradox is that at the beginning of the 21st century, 
physical health indicators of children and adolescents improved almost worldwide, 

while mental health indicators deteriorated.1 These trends are primarily influenced 

by different types of crises that appear and affect ever younger children. 
Negative consequences related to the progressing phenomenon of mental 

disorders among children and adolescents determine the necessity of undertaking 
new educational challenges. First of all, the emphasis should be put on the 
acquisition of relevant educational and environmental knowledge on the disorders, 
their causes and consequences. Elżbieta Łuczak points out that “the knowledge on 
risks related to contemporary mental disorders among children and adolescents is 
needed by the whole society because not everyone is familiar with the facts about it, 

and therefore many people are not aware of the scale of the danger”2. Secondly, the 

attention needs to be paid to finding solutions to the observed problems. The 
activities within the framework of mental health promotion aim at enhancing mental 
health and well-being, as well as at improving life quality of entire populations, groups 
and individuals. In turn, mental disorder prevention is an activity directed to minimize 
mental health risks, which aims at reducing the number of emerging disorders. 

The article includes the characteristic of tasks in terms of mental health 
promotion and prevention that can be implemented by schools and that aim, above 
all, at reducing risk factors and reinforcing factors protecting children and 
adolescents. The authors undertake to indicate possible tasks of schools and 
teachers in the scope of creating a safe environment for sustainable and harmonious 
development of students. This clearly shows the paternalistic role of the state, which 
endeavour to shape proper development of children and adolescents through its 
formal and informal institutions and, most of all, through substantive administrative 
law. An example of paternalistic activity is the institutionalized compulsory education 
that should be realized in a specific (model) way subject to sanctions. However, 
according to the authors, the school is more than just a building and a group of 

 
1 I. Namysłowska, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki psychiatrycznej 

i zadania na przyszłość, Postępy Nauk Medycznych, Issue XXVI, No. 1, 2013, p. 5. 
2 E. Łuczak, Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego młodzieży – nowymi wyzwaniami 

edukacyjnymi, Kwartalnik Pedagogiczny, 2(252), 2019, p. 161. 
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people connected with each other by a network of various relations. Obviously, it is 
a formal element of the educational system, but also a specific system in which 
diverse people (employees, students, parents, and other stakeholders), who are of 
different age, and therefore have various roles and duties, function on a daily basis. 
Each participant of the school life becomes a part of a larger entirety, so that not only 
himself or herself, but also the relationships between him or her and others have an 
impact on his or her actions. These relations and interactions form a system –  
a network of connections and dependencies, which is ruled by specific principles.  
It is worth mentioning that there are no ‘insulated’ occurrences in the system, and 

hence every occurrence has a potential influence on other activities and events.3 

The educational and pedagogical activities of the school are realized,  
in particular, on the basis of the school education and prevention programmes, which 
should be adjusted to the developmental needs of students and the needs of the 
school environment. These programmes generally have the following objectives: 
promoting positive attitudes, preventing social maladjustment, demoralization and 
crime, preventing addiction to psychoactive substances (alcohol, drugs, tobacco), 
counteracting aggression and crime, preventing eating disorders, preventing 
computer or Internet addiction, counteracting cyberbullying, developing the abilities 
to recognize one’s own needs, cultivating attitudes conducive to further social and 
individual development, shaping attitudes of tolerance and mutual respect, 
promoting healthy lifestyle and personal hygiene, as well as increasing cooperation 
with parents. The education and prevention programmes should be based on the 
diagnosed needs of the school environment (accurate data on the scale and 
structure of pathological phenomena). It is also very crucial that the programmes 
include specific and measurable indicators that allow to monitor the extent of attained 
goals.  

 
The tasks of schools and teachers within the scope of creating a safe 

environment for sustainable and harmonious development of students 
One of the fundamental tasks of school is to create a safe environment for 

sustainable and harmonious development of students. However, such a duty is 
multidimensional. It consists of, inter alia, providing relevant care to students but also 
supporting families with their educational role. The school and family environment 
constitute two ‘worlds’ of a young man that shape his personality and equip him with 
skills and competences necessary for the proper functioning in adult life. The starting 
point is the right understanding of the role that family and school play in a young 
person’s life. The cooperation between these two systems is extremely crucial, as 
well as good relations and adequate flow of information. Developing a consistent 
system of standards and rules is the first step to success. 

The aim of mental health promotion and prevention activities at school is, above 
all, to reduce risk factors and enhance protective factors. It is not without reason that 
the significance and meaning of the factors protecting health (reinforcing) is notably 
highlighted. The modern concept of positive prevention, which includes this strand, 

 
3 K. Szwajca, P. Kasprzak, M. Serafin, T. Wojciechowski, Rola pracowników oświaty w promocji zdrowia 

psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla 
nauczycieli, Warszawa 2019, p. 82. 
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is based on the worldwide-popular concept of resilience.4 According to this, the 

individual resources of the person, as well as his or her relations and connections 
with close people (family, friends) and the local environment (e.g. school), favour 
positive adaptation of children and adolescents in crisis situations as well as in times 
of increased risk, protecting their mental health. 

A lot of information on factors protecting mental health of students may be found 

in the literature.5 The importance of the sense of belonging, experiencing success, 

the sense of usefulness, motivation to learn, the sense of security, the availability of 
psychological and pedagogical support, as well as teachers’ competence is 
emphasised there. On the one hand the school can definitely enhance the mental 
health of students and reveal the already existing problems connected with the 
mental health of children and adolescents, but on the other hand it may also be the 
reason for the emergence and aggravation of the problems. 

The schools should provide students with a sense of physical and emotional 
safety as a first step. This comfort results in the proper shaping of the young person’s 
sense of identity and belonging. The role of teachers and form masters is, besides 
transferring knowledge, to indicate role models and authority figures to students, as 
well as to teach positive way of thinking and self-confidence in various school 
situations, which results in shaping right relations with other people in children and 
adolescents. With regard to processes connected with forming identity, children and 
adolescents look for new role models. In the case of younger children, it is the 
parents who constitute the exemplar, but as they get older, they lose their privileged 
position to other people – often idols (generally film or music stars). 

In adolescence, a peer group comes to the fore, which gives a sense of 
belonging and is a ‘social mirror’ enabling people to see themselves from a different 
perspective. The peer group is usually ruled by specific standards and principles, 
especially the way of being, dress style and language. A characteristic type of such 
groups are subcultures, while a dangerous form of peer groups can be gangs or 
other groups of criminal or socially harmful nature. The peer groups give a teenager 
the opportunity to rediscover the sense and meaning of the already known values. 
The rejection by the peer group can be a painful experience of adolescence because 

the need for belonging and acceptance is enormous at this age.6 

It is worth remembering that changes that occur during the age of puberty are 
characterised by the intensity of experiencing emotions, their instability, and 
successive extreme states. Being a teenager is accompanied by the intensity and 
changeability. A teenage mood swing appears, from despair to euphoria. The causes 
of this situation can be found, inter alia, in the physiological background (incl. growing 
sexual tension), as well as cognitive background (the development of abstract 
thinking, inclusive of the ability to predict and combine different time perspectives, 

 
4 J. Mazur, I. Tabak, Koncepcja resilience. Od teorii do badań empirycznych, Medycyna Wieku 

Rozwojowego 2, Issue 1(12), 2008, p. 599-605; C.A., Olsson, Adolescent resilience: a concept analysis, 
Journal of Adolescence, Issue 26, No. 1, 2003, p. 1-11; J. Patterson, Understanding family, resilience, 
Journal of Clinical Psychology 58 (3), 2002, p. 233-246. 

5 J. Szymańska, Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
Warszawa 2014. 

6 R. Arseniuk, Dorastanie – kryzys i powtórna szansa na rozwój, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 
2013, p. 9-10. 
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ability to take into account various points of view and to look for possible solutions).7 

The way of perceiving, experiencing and interpreting reality also changes.8 

The adolescence is characterised by the dynamic physical, mental and social 
development that shapes our possibilities and abilities, which can be used by an 
individual in adult life. Renata Arseniuk points out that “in accordance with many 
authors, the beginning of puberty takes place at the age of 11 or 12 and its end 
usually coincides with reaching our twenties. Initially, changes in biological 
development come to the fore, then qualitative changes in the way of living and 

thinking play a significant role.9 These changes are closely related to each other. 

They expose the young person to a situation of many dilemmas and difficulties”. In 
this extremely important stage of life, young people gain cognitive, emotional and 
social skills, which will be fundamental to their health and well-being in later life. The 
understanding of children or teenagers from an overall development perspective 
requires consideration of their functioning in the individual aspect: emotional, 
cognitive, motoric, as well as functioning in the three most important systems for 
them: family, school and peer group. 

It is stated in the subject literature10 that the factors that reduce the risk of mental 

disorders and increase mental resilience of teenagers are, above all, the support 
from family and peers, as well as good family relations, including – as adolescents 
point out – mainly the facility of communication. Proper communication is indicated 
as the factor that protects against risky behaviours, the development of mental 
disorders and increases young people’s life satisfaction. It is crucial to emphasise 
the importance of factors increasing pluckiness, which help young people to better 
cope with the adversity, and protect against depression or suicide. It was not until 
the 1980s that the knowledge on this subject was developed due to the so-called 
positive psychology, which focuses on the search for resources and resilience. One 

of its most significant research areas is the concept of the so-called resilience.11 The 

resilience is fostered by: the ability to cooperate and benefit from support, empathy, 
understanding yourself, and the sense of meaning and purpose of life. What makes 
people ’resilent’ is primarly the young man’s relations with family, friends and good 
position in the community, including peer group and school. Every activity of the 

 
7 According to the majority of scholars, the development of these abilities takes place between 12 and 18 

years of age. 
8 R. Arseniuk, Dorastanie – kryzys i powtórna szansa na rozwój, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 

2013, p. 7, 11. 
9 R. Arseniuk, Dorastanie – kryzys i powtórna szansa na rozwój, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 

2013, p. 2. 
10 L.G. Colarossi, J.S. Eccles, Differential effects of support providers on adolescents’ mental health, Soc 

Work Res 27(1), 2003, p. 19-30; M.C. Pachucki, E.J. Ozer, A. Barrat, C. Cattuto, Mental health and 
social networks in early adolescence: A dynamic study of objectively-measured social interaction 
behaviors, Social Science & Medicine 125, 2005, p. 40-50; J. Bowlby, A secure base. Parent–child 
attachment and healthy human development, Routledge, London 1988; H. Barnes, D. Olson, Parent 
adolescent communication and the circumplex model, Child Development 56, 1985, p. 438-447;  
N. Demidenko, I. Manion, C.M. Lee, Father–Daughter Attachment and Communication in Depressed 
and Nondepressed Adolescent Girls, Child Fam Stud 24, 2015, p. 1727-1734; G.C. Armsden,  
E. McCauley, M.T. Greenberg, P.M. Burke, J.R. Mitchell, Parent and peer attachment in early 
adolescent depression, Journal of Abnormal Child Psychology 18, 1990, p. 683-697. 

11 J. Mazur, I. Tabak, Koncepcja resilience. Od teorii do badań empirycznych, Medycyna Wieku 
Rozwojowego 2, Issue 1 (12), 2008, p.599-605. 
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school and teachers supporting the development of resilience will be helpful for  

a student.12 

In this context, emotional learning is worth mentioning. The emotional 

education13 of young people is a necessary condition for them to make rational 

decisions based on the thorough understanding of the situation, as well as on ability 
to be assertive. Elżbieta Łuczak claims that ’’the programmatic inclusion of 
adolescents in emotional education would make it easier for them to deal with many 
conflicts and thus give them the opportunity to counteract the occurrence of mental 

disorders”.14 

An effective and efficient system of support for the mental health of students 
that is implemented at school, should be based on communication and, above all, 
promotional and preventative actions addressed to children, adolescents, as well as 
their parents and teachers. Communication is a social system, not only because 
communicational interaction is always an emotional interaction, but also due to the 
fact that the messages we receive shape our system of ideas about social reality, its 
priorities and values. A certain picture of reality, obtained both in the process of mass 

communication,15 which includes the process of primary and secondary 

socialization, as well as communication at lower levels and on a smaller scale:  
in institutions organizations, local communities, families, and between individuals, 
penetrates the consciousness of the recipients and shapes their concept of the 

world.”16 In the process of communication we exchange messages in order to 

influence or change the recipient’s behaviour. We do this by means of verbal and 

nonverbal communication, which can be both intentional and unintentional.”17 

Therefore, we have been influenced by the environment and culture of a given 
society, which determine the system of values and views we adopt, since our birth. 

As an example, the influence of communication, for instance in the media,  
on an individual in the process of socialization is explained by the so-called modelling 

theory.18 In accordance with it, the process begins when the individual learns about 

model (typical) forms of activities that are presented in the media, The individual 
identifies with this model and believes that he or she is similar to it or wants to be 
similar. The individual remembers its activities and how it works, and then recreates 
them in his or her life. Following the model gives him or her a positive reinforcement, 
a prize – thereby increasing the likelihood that the individual  will also use this model 
behaviour in other similar situations. It needs to be noticed that certain content of 
mass communication is formulated in such a way that it has the intended effect on 

 
12 K. Szwajca, P. Kasprzak, M. Serafin, T. Wojciechowski, Rola pracowników oświaty w promocji zdrowia 

psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla 
nauczycieli, Warszawa 2019, p. 23. 

13 T. Wolańczyk, Zaburzenia emocjonalne i behawioralne w populacji młodzieży szkolnej w Polsce, 
Wydawnictwo Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa 2002. 

14 E. Łuczak, Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego młodzieży – nowymi wyzwaniami 
edukacyjnymi, Kwartalnik Pedagogiczny, 2(252), 2019, p. 161. 

15 Mass communication presupposes the use of those means of communication that enable the delivery 
of the same cultural content to as many recipients as possible at the same time. The recipients remain 
anonymous and diverse. 

16 H. Domański, (ed.), Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999. 
17 M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005, p. 18. 
18 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 

Warszawa 1999. 
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recipients. In most cases communication is a deliberate and rational process. On 
this account, all the content of socio-cultural messages is very crucial for the 
formation of a person’s value system, his or her awareness and identity, self-esteem 
and the social roles that he or she will play and consider as appropriate for him or 
her. The patterns and messages received in the process of socialization are deeply 
rooted in the subconsciousness of a human and, consequently, determine his or her 
views and the perception of the surrounding reality. 

The knowledge on complicated determinants, both internal (incl. social) and 
external (incl. individual – personal), of an individual experiencing mental health 
problems, plays a significant role in terms of the proper functioning. The factors 
determining mental health of a given person can be classified as biological (genetic, 

infectious, toxic) and psychosocial (incl. family, school, peer group).19 In fact, the 

above-mentioned conditions do not exist in isolation from each other, but on the 
contrary, they coexist permeating each other and creating some kind of chain of 
circumstances. The knowledge about them definitely contributes to better 
recognition of the mechanisms of many disorders and can help to minimalize their 
impact. 

Therefore, communication activities should be given priority with respect to 
educational prevention. Awareness of a problem and explanation of the causes and 
consequences of emerging phenomena  result in an effective fight against 
stereotypes about mental disorders. The concept of a stereotype was introduced in 
1992 by an American journalist Walter Lipmann. He defined “a stereotype as an 
image that arises in our mind and helps us to cope with the complexity of the 

surrounding reality with a simplified vision of the social world”20. Nowadays, we 

understand this concept as “a cognitive structure, which includes the knowledge, 

beliefs and expectations of the observer about certain social groups”.21 Barbara 

Szacka indicates that “stereotypes are remarkably resistant to new experiences and 
they last much longer than the timeliness of the situation and information that gave 

rise to it”22. The stereotypes as well as common knowledge are characterised not 

only by rash generalizations, but also by a tendency to splitting (black-and-white 
thinking). Anna Titkow points out that “during socialisation, personality traits,  
a system of needs and values, as well as roles and patterns of behaviour expected 

by the society in which a person lives are formed”23. As a result, it is not easy to 

break stereotypes and established patterns of behaviour, however, it provides strong 
support for people who suffer from various kinds of disorders. Supporting activities 
themselves are a relevant element of the process of minimalizing mental disorders 
and their consequences. Their condition is a good knowledge on the problems and 
tools that allow for providing effective help to people in need and their families. 

 
19 I. Namysłowska, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki psychiatrycznej 

i zadania na przyszłość, Postępy Nauk Medycznych, Issue XXVI, No. 1, 2013, p. 4. 
20 M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005, p. 78. 
21 N.C. Macrae, C. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999. 
22 B. Szacka, Gender i płeć. In: Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (eds.). 

Kraków 2011, p. 22. 
23 A. Titkow, Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet: monografia zjawiska, Warszawa 2003,  

p. 54. 
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 Another issue worth mentioning here is the spiral of silence theory which was 

introduced by German researcher Elizabeth Noelle-Neumann24 who noticed an 

enormous influence of the so-called overall climate of public opinion on the 
perception of social surrounding of an individual. Elizabeth Noelle-Neumann claims 
that a human, for fear of isolation and loneliness, endeavours to figure out what are 
the views in his or her environment, taking into account also the opinions presented 
in mass media, which become a clear indicator for him or her of what views are 
commonly accepted in society. The consequence of this process is that the view 
hold by the majority of people can be recognised as more important than it really is. 
In this regard, the school plays a crucial role in terms of forming positive opinions on 
mental health and its potential treatment. The popularization of relevant and scientific 
knowledge on the human psyche is possible through workshops, form tutor periods, 
leaflets, meetings and lectures for parents, and many other alternative forms.  
An active policy in this area can influence the destigmatisation of metal disorders in 
the consciousness of students and their parents, as well as help to combat persistent 
stereotypes. 

The climate and culture of school is considered as another protective factor.  
In accordance with the definitions of K. Okulicz-Kozaryn “the school culture consists 
of common beliefs and values, which are perceived as a ‘binder’ that makes the 
school one united entity. They stem from a certain social and legal system, external 

school structure, or activities of the headmaster and teachers”25. In turn, “school 

climate refers to the way in which teachers and students perceive the environment 
of their activities (work or training) and in what way this perception influences their 
behaviour (work and training). Therefore, the school climate is a psychological reality 
– it depends on the perception of phenomena. The school climate mostly comprises 

the perception of interpersonal relations”26. The author indicates that “the school 

culture and climate are strongly connected with each other and (…) the distinction 
between them is often purely academic: the term ‘culture’ relates more to objective 
features, while ‘climate’ refers to the perception of these features by particular 

people”27. It should not be forgotten that there may be many ‘cultures’ in one school, 

and climate can be perceived differently by various people. The culture and climate 
of each school consists of a unique system of strengths and weaknesses. The results 

of the research28 show that the elements like, for instance, class size, the level of 

teachers’ education, and the period in which they teach a given subject, as well as 
students’ relations with their teachers, or the sense of bond between them, may be 
significant for the mental health of students.  

 
24 E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia: opinia publiczna –  nasza skóra społeczna, Poznań 2004,  

p. 58-62. 
25 K. Okulicz-Kozaryn, Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, Warszawa 2004, p. 2. 
26 K. Okulicz-Kozaryn, Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, Warszawa 2004, p. 2. 
27 K. Okulicz-Kozaryn, Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, Warszawa 2004, p. 2. 
28 J. Pyżalski, D. Merecz, (eds.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy 

wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Impuls, Kraków 2010, p.53-74; D.J. DeWit, K. Karioja, 
Sense of school membership: A mediating mechanism linking student perception of school culture with 
academic and behavioral functioning (Baseline data report of the school culture project), Centre for 
Addiction and Mental Health, Toronto 2002. 
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Promoting a healthy lifestyle is an important educational activity, which can and 
should be implemented in schools, to minimalize the problem of mental disorders. 
Proper eating habits, regular physical exercises, and age-appropriate number of 
hours of sleep and rest – constitute a very effective protection of a young person 
against stress. Moreover, the move itself reduces the level of negative emotions: 

anxiety, anger and sadness.29 Developing and strengthening the health-promoting 

habits of children and adolescents is an extremely important task and also an 
educational challenge. There is a strong correlation between the health state of  
a given person and his or her ability to study, including achieving various types of 
successes also in the social area. Health promotion and prevention overlap due to 
the fact that many activities in the field of health promotion constitute a crucial 
element of education and prevention programmes realized at all levels of education. 
It is indicated that the problems related to physical health are a significant risk factor 
that contributes to the development of mental health disorders. Chronically ill 
children and those suffering from physical defects (incl. obesity, disability) often 
experience depressive states. It is partially related to the low position in a peer group 
and, even, bullying, vilipending, and being mocked by schoolmates. One of the most 
serious threats to the mental health of children and adolescents are all forms of peer 
violence, which can be experienced by students at school. The lack of or the 
inadequacy of teachers’ reaction to this problem or to violation of established 
principles of behaviour influences students’ sense of security at school and 
contributes to the crises they experience. Low level of physical and social activity, 
which is the consequence of this situation, aggravates their problems. For this 
reason, young people who suffer from physical illnesses and disorders should be 
treated as a high-risk group in terms of mental health risks  – and be given special 
support at school. Furthermore, school staff’s adoption of the zero tolerance policy 
for various forms of violence is extremely important. 

Activating people who are exposed to mental disorders and involving them  
in various activities, including those for the benefit of others in the name of certain 
values – close to the youth, is an interesting and valuable way to deal with the crises 
of children and adolescents. Such an activity enhances the sense of belonging and 
the bond with the school – one of the reinforcing factors in terms of mental health.  
Teenagers often endeavour to cope with internal conflicts through literary, artistic, 
scientific and sporting activities, as well as through engaging in social actions. They 
frequently achieve important successes, which is possible thanks to the great 
sensitivity and energy that occurs in their age. It is therefore very crucial to teach 
children prosocial behaviour that significantly support their social development. 
Children and teenagers are eager to feel needed and important. The sense of 
belonging and the bond with the school, as well as with the family, are considered 
as the most vital factor protecting against mental disorders. It essentially determines 
the children’s adaptation, identity building, and creation of a sense of trust  
in themselves and other people. In this regard, the sense of belonging is formed by 
good and friendly relations between students, students and school staff and between 

 
29 J. Szymańska, Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2014, p. 9. 
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the school and parents.30 It is a challenge for schools to find those forms of group 

and individual activities that will engage children and adolescents enough to become 
a chance for them to get rid of negative emotions and turn them into positive ones.  

It is worth emphasising that the good relations between school staff and 
students are one of the strongest factors supporting children and adolescents in 
crises. Every student should feel that there is a trustworthy person in every school 
to whom he or she can turn in a difficult situation. It could be a school psychologist 
or pedagogue, a form master, another teacher, a school nurse or hygienist. 
Irrespective of his or her choice, a dependable adult is like a safe haven for young 
people, which gives the opportunity for an honest conversation, not only about 
studying. The possibility to talk freely and at the same time to be heard is an 

invaluable help for the person dealing with the mental crisis.31 The lack of support 

and understanding from an adult results in hiding problems and submitting to them 

to a larger extent.32 

Our attention should also be paid to two important factors enhancing the mental 
well-being of children and adolescents, namely: the accessibility of psychological 
and pedagogical support for the students experiencing problems and difficulties and 
their parents as well as the adequate level of competence of adults around the child 

– parents and teachers.33 The professional help provided by a school psychologist 

and pedagogue should be an important support for the proper organization of the 
didactic and educational process.  

 
Conclusions 
The most significant components of the mental health of children and 

adolescents include among others: the ability to experience and express different 
emotions (happiness, sadness, anger, or affection – in a proper and constructive 
way), positive self-esteem, respect for others, a sense of security, self-confidence 
and trust in the world, the ability to function in a family, peer group, school and 
community, as well as the capability to initiate and maintain deeper relations 

(friendship, love).34 The good mental health of the child determines his or her proper 

physical, emotional, social, and intellectual development. Then, the support of  
a school-aged person is crucial for his or her future mental well-being. 

Enhancing one positive factor can in turn reinforce other factors and start  
a process that protects children and adolescents. The school that takes into account 
the above mentioned risk and protective factors is able to effectively promote the 
mental health of students. A good and supportive school environment enables both 
educational and heath aims to be achieved. Taking only individual, non-correlated 
and accidental actions will not succeed because the problem is very wide and its 

 
30 J. Szymańska, Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2014, p. 8. 
31 K. Szwajca, P. Kasprzak, M. Serafin, T. Wojciechowski, Rola pracowników oświaty w promocji zdrowia 

psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży. Poradnik dla 
nauczycieli, Warszawa 2019, p. 84-85. 

32 E. Łuczak, Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego młodzieży – nowymi wyzwaniami 
edukacyjnymi, Kwartalnik Pedagogiczny, 2(252), 2019, p. 155. 

33 J. Szymańska, Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
Warszawa 2014, p. 8. 

34 I. Tabak, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu 
problemów, Studia Biura Analiz Sejmowych 2(38), 2014, p. 144. 
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causes and consequences are complex. Joanna Szymańska indicates that “the 
school should not only implement mental health content into curriculum and 
supplementary educational programmes, promoting active and participatory forms 
of teaching, but also integrate management, long-term planning, cooperation with 

the local community, monitoring activities, and evaluation”.35 

 
Summary 
Negative consequences related to the progressing phenomenon of mental 

disorders among children and adolescents determine the necessity of undertaking 
new educational challenges. First of all, the emphasis should be put on the 
acquisition of relevant educational and environmental knowledge on the disorders, 
their causes and consequences. Secondly, the attention needs to be paid to finding 
solutions to the observed problems.  

One of the fundamental tasks of the school is to create a safe environment for 
sustainable and harmonious development of students. However, such a duty is 
multidimensional. It consists of, inter alia, providing relevant care to students but also 
supporting families with their educational role. The school and family environment 
constitute two ‘worlds’ of a young man that shape his personality and equip him with 
skills and competences necessary for the proper functioning in adult life. The starting 
point is the right understanding of the role that family and school play in a young 
person’s life. The cooperation between these two systems is extremely crucial, as 
well as good relations and adequate flow of information. Developing a consistent 
system of standards and rules is the first step to success.  

The article includes the characteristic of tasks in terms of mental health 
promotion and prevention that can be implemented by schools and that aim, above 
all, at reducing risk factors and reinforcing factors protecting children and 
adolescents.  

Key words: school, mental health, children and adolescents, protective factors 
 
Streszczenie 
Negatywne konsekwencje związane z postępującym zjawiskiem zaburzeń 

psychicznych wśród dzieci i młodzieży determinują konieczność podejmowania 
nowych wyzwań edukacyjnych. Przede wszystkim należy położyć nacisk na 
zdobycie odpowiedniej wiedzy edukacyjnej i środowiskowej na temat zaburzeń, ich 
przyczyn i konsekwencji. Po drugie, należy zwrócić uwagę na znalezienie rozwiązań 
zaobserwowanych problemów.  

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest stworzenie bezpiecznego 
środowiska dla zrównoważonego i harmonijnego rozwoju uczniów. Jednak taki 
obowiązek jest wielowymiarowy. Polega między innymi na zapewnieniu 
odpowiedniej opieki uczniom, ale także wspieraniu rodzin w ich roli edukacyjnej. 
Środowisko szkolne i rodzinne to dwa "światy" młodego człowieka, które kształtują 
jego osobowość i wyposażają go w umiejętności i kompetencje niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. Punktem wyjścia jest właściwe 
zrozumienie roli, jaką rodzina i szkoła odgrywają w życiu młodego człowieka. 
Współpraca między tymi dwoma systemami jest niezwykle istotna, a także dobre 

 
35 J. Szymańska, Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2014, p. 10. 
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relacje i odpowiedni przepływ informacji. Opracowanie spójnego systemu 
standardów i zasad jest pierwszym krokiem do sukcesu.  

Artykuł zawiera charakterystykę zadań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia 
psychicznego, które mogą być realizowane przez szkoły i które mają na celu przede 
wszystkim zmniejszenie czynników ryzyka i wzmocnienie czynników chroniących 
dzieci i młodzież.   

Słowa kluczowe: szkoła, zdrowie psychiczne, dzieci i młodzież, czynniki 
ochronne. 
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SATYSFAKCJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ŚWIETLE WYBRANYCH PROBLEMÓW 

 
 

Wstęp 
Satysfakcja  odczuwana  z pracy  jest bardzo istotnym elementem egzystencji 

zawodowej. Zadowolenie pracownicze wpływa na jakość życia zawodowego, co  
w konsekwencji przekłada się na zwiększenie wydajności oraz efektywności 
zawodowej. Ponadto należy podkreślić, iż satysfakcja zawodowa ma wpływ także 
na życie pozazawodowe, ponieważ jak wiadomo sfera zawodowa oraz prywatna 
nierzadko jest ze sobą mocno związana. W przypadku pracowników 
pełnosprawnych satysfakcja i zadowolenie z wykonywanej pracy zawodowej mogą 
być nieco inne, niż ma to miejsce w przypadku jednostek, które zmagają się  
z dysfunkcjami zdrowotnymi organizmu, ponieważ specyfika stanu, jakim jest 
niepełnosprawność może nieść ze sobą także różnorodne potrzeby zawodowe. 
Niewątpliwie należy jednak nadmienić, iż w przypadku pracowników 
pełnosprawnych, jak i tych z dysfunkcjami zdrowotnymi organizmu, zadowolenie  
z wykonywanej pracy zawodowej  jest  istotną sprawą, choćby nawet dlatego, iż  
współcześnie w pracy jednostka spędza sporą ilość czasu. Wydaje się więc, że 
warto podejmować rozważania związane z problematyką satysfakcji pracowniczej 
mimo, iż temat jest złożony. 

W niniejszej pracy użyta  zostanie metoda Desk Research, w ramach której  
wykorzystano wybrane opracowanie literaturowe podejmujące akcentowaną 
powyżej problematykę. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych problemów 
satysfakcji zawodowej w odniesieniu do osób zmagających się  
z niepełnosprawnością. Artykuł ma charter przeglądowy. 

 
Niepełnosprawność i jej specyfika w świetle wybranych rozważań 

teoretycznych 
Według Władysława Dykcika termin  niepełnosprawność  można rozumieć jako 

ograniczenia, które przyjmują u jednostki różnoraki charakter. Zdaniem badacza 
osoby niepełnosprawne egzystują we wszystkich społecznościach. Ludzie 
niepełnosprawni na ogół borykają się z różnorodnymi ograniczeniami, jakie nie 
pozwalają im na wykonywanie określonych czynności, które swobodnie mogą 
wykonywać osoby pełnosprawne. Ponadto zdaniem tego autora  ograniczenia, które 
generuje niepełnosprawność mogą być stałe lub tymczasowe i mogą dotyczyć jednej 
z trzech sfer organizmu człowieka, tj. fizycznej, psychicznej albo sensorycznej.1 
Niemniej jednak należy w tym miejscu podkreślić, iż nie ma jednej uniwersalnej 
definicji wyjaśniającej  termin niepełnosprawność. Poszczególni badacze definiują 
to pojęcie inaczej, jednocześnie wielu z nich przyjmuje, iż wspomniany termin 
powinno definiować się interdyscyplinarnie. 

 
1 W. Dykcik, Pedagogika specjalna,  Wyd. UAM, Poznań 1997, s. 15. 
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W kontekście powyższego można przywołać także stanowisko Jacka 
Zabłockiego, który podkreśla, iż niepełnosprawność dotyczy tych jednostek,  
w przypadku których stan: psychiczny, fizyczny lub umysłowy ogranicza, bądź też 
uniemożliwia optymalne pełnienie ról, które przyjmują charakter społeczny.2 Dla 
porównania w tym miejscu można przyjąć też wyjaśnienie Zofii  Sękowskiej, bowiem 
zdaniem badaczki niepełnosprawność to stan, jaki generuje u danego człowieka 
liczne ograniczenia, które są zauważalne w poszczególnych różnorodnych 
obszarach  egzystencji życiowej  danej jednostki.3 

W świetle dotychczasowych rozważań teoretycznych należy podkreślić fakt, iż 
niepełnoprawność potwierdzona zostaje poszczególnym stopniem, który  
jednocześnie uprawomocnia wspomniany już stan. W poniższej tabeli 
przedstawiono porównanie poszczególnych stopni niepełnosprawności oraz ich  
charakterystykę. 
 
Tabela nr 1: Stopnie niepełnosprawności i ich charakterystyka w świetle polskich przepisów 
prawnych. 

Typ stopnia niepełnosprawności 
Charakterystyka stopnia 

niepełnosprawności 

 
 
 
 
 

Stopień znaczny 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności 
można kwalifikować jednostkę, która ma 
naruszoną sprawność organizmu w taki 

sposób, że jest osobą niezdolną do pracy, 
albo też zdolną do pracy jedynie  

w warunkach pracy chronionej oraz 
wymagającą w celu pełnienia ról 

społecznych, stałej lub długotrwałej opieki  
ze strony innych osób w związku  
z niezdolnością do samodzielnej  

egzystencji.4 

 
 
 

Stopień umiarkowany 

O umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności można mówić, gdy  

jednostka zmaga z naruszoną sprawnością 
organizmu, jest niezdolną do pracy, albo 

zdolną do pracy jedynie w warunkach 
pracy chronionej lub taką, która wymaga 

czasowej, albo częściowej pomocy innych  
osób w celu pełnienia ról społecznych.5 

 
 
 
 

Stopień lekki 

O lekkim stopniu niepełnosprawności  
można mówić, gdy dana jednostka ma   

naruszoną sprawności organizmu 
i powoduje ona w niewielkim stopniu 
obniżenie zdolności do wykonywania 

pracy, w porównaniu do zdolności, jaką 
wykazuje jednostka pełnosprawna  

o podobnych kwalifikacjach zawodowych. 

 
2 K. J. Zabłocki,  Osoby niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja,  Wyd. Żak,  Warszawa 1999, s. 13. 
3 Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej,  Wydawnictwo  Akademii Pedagogiki Specjalnej 

w Warszawie, Warszawa 1998,  s. 13-15. 
4 Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, s. 6-10. 
5 Ibidem, s. 6-10. 
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Ograniczenia w wypełnieniu ról  
o charakterze społecznym, w tym 

przypadku można jednak kompensować 
przy pomocy wyposażenia w przedmioty 
specjalistyczne, tj. ortopedyczne, środki 

pomocnicze lub środki techniczne.6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, s. 6-10. 

 
Każdy z wyżej wymienionych stopni niepełnosprawności charakteryzuje się 

nieco  inną specyfiką. Poszczególne typy łączą się z innymi problemami, z którymi  
zmaga się dany pracownik, jeśli mowa o funkcjonowaniu w danej organizacji i jeśli 
chodzi o ścieżkę zawodową w danej branży, czy też profesji. Niemniej jednak 
wspólny mianownik stanowi   potrzeba  odczuwania satysfakcji pracowniczej oraz 
zadowolenia z pracy zawodowej. 

 
Problematyka satysfakcji zawodowej w odwołaniach do 

niepełnosprawności 
Kontynuując dalsze rozważania w tym miejscu można zgodzić się ze 

stanowiskiem M. Chuchra, J. Grobnik,   bowiem  zdaniem tych  badaczy: 
,,satysfakcja z pracy jest uczuciową reakcją przyjemności lub przykrości, doznawaną 
w związku z wykonywaniem określonych zadań, funkcji oraz ról”.7 Warto  podkreślić, 
iż terminu „satysfakcja” często używa się synonimicznie  z określeniem „zadowolenie 
z pracy”, ponieważ niektórzy z badaczy traktują je jako tożsame.8 

Satysfakcję z pracy można nazywać też, jako wspomniane zadowolenie  
z pracy. Literatura przedmiotu wyróżnia zadowolenie ogólne oraz cząstkowe.   
Zadowolenie ogólne polega na postawie względem pracy, która nacechowana jest 
uczuciowo i emocjonalnie, nie ma związku pomiędzy poszczególnymi częściami 
wykonywanej pracy. Zadowolenie cząstkowe koreluje z odczuwaniem przyjemności 
z konkretnego czynnika aktywności zawodowej.9  

Inna definicja z kolei utożsamia zadowolenie z wykonywanej pracy z postawą 
przyjmowaną wobec aktywności zawodowej. Postawa obejmuje dwa komponenty –  
poznawczy oraz emocjonalny. Emocjonalny stanowią uczucia w pracy i wobec 
pracy, natomiast poznawczy – oceny pracy. Jednocześnie w opracowaniach 
literaturowych przyjmuje się, iż wspomniane dwa komponenty współgrają z sobą. Co 
istotne często w terminologii dotyczącej satysfakcji pracowniczej  kładzie się nacisk 
na komponent o charakterze emocjonalnym, który stanowi także o tym, jak bardzo 
pracownik przepada za aktywnością zawodową, którą wykonuje. Poszczególni 
badacze jednak zwracają uwagę też na komponent o charakterze poznawczym, 
który stanowi o tym, jak dany człowiek ocenia swoją aktywność zawodową.10 

 
6  Ibidem, s. 6-10.  
7 A. Bańka,  Psychologia organizacji, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3. Red. J. Strelau, 

Gdańsk,  Wyd. GWP, 2000, s. 321-350. 
8 M. Chuchra, J. Grobnik, Znaczenie pracy zawodowej  w  życiu kobiet i mężczyzn, ,,Praca Socjalna. 

Roczniki  Teologiczne’’, Tom LXIV, zeszyt 1 – 2017, s. 213-230. 
9 A. Wołowska, Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników, ,,Rocznik 

Andragogiczny’’ nr 20, 2011, s. 121. 
10 A. Zalewska,  Skala Satysfakcji z Pracy – Pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy, 

,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica’’, nr 7, 2003, s. 50. 
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W świetle dotychczasowych rozważań teoretycznych można  podkreślić, 
również fakt za M. Sak-Skowron oraz Ł. Skowron, iż na poziom satysfakcji 
odczuwanej w miejscu zatrudnienia mają wpływ różnorodne czynniki. Poszczególni  
Autorzy  grupują je  odmiennie. Niemniej jednak w krajowej literaturze, która stanowi 
przedmiot rozważań satysfakcji pracowniczej, często spotka się typologię 
zaproponowaną poniżej: 

- czynniki osobiste, z tym rodzajem czynników należy utożsamiać 
indywidualne cechy, osób aktywnych w danej organizacji. Można wymienić 
tu: wiek jednostki, zdolności  o charakterze zawodowym, status zawodowy, 
cechy osobowościowe pracownika, czy też płeć i rasę człowieka; 

- czynniki społeczne, z owymi czynnikami  utożsamia się takie aspekty, jak: 
klimat organizacyjny, szacunek w pracy, relacje z kadrą zarządzającą 
organizacją oraz grupami pracowniczymi, współpracownikami, którzy   
budują daną firmę, ale także relacje z interesariuszami; 

- czynniki organizacyjne, z kolei ten typ czynników należy utożsamiać  
z samą  aktywnością zawodową. Można tu analizować: aspekty dalszego 
rozwoju zawodowego w firmie, ergonomię stanowiska pracy, politykę oraz 
misję danego podmiotu, praktyki w zakresie dbałości o potrzeby 
pracownicze, typ wykonywanych zadań pracowniczych, aspekty finansowe,  

angaż pracowniczy danych osób.11 

Na  satysfakcję  z  wykonywanej aktywności zawodowej, jeśli mowa o grupie, 
którą stanowią osoby z niepełnosprawnościami niewątpliwie ma wpływ  
występowanie możliwości w zakresie adaptacji miejsca pracy do potrzeb, jakie 
generuje dysfunkcja zdrowotna organizmu. Istotną kwestią w przypadku  
akcentowanej grupy osób jest także dostosowane miejsca pracy pod względem 
architektonicznym, tj. brak schodów, dostępność wind. Mowa tu również  
o występowaniu barier  wewnątrz danej firmy i  jej przystosowaniu sanitarnym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Na satysfakcję pracowniczą wpływ ma także 
możliwość optymalnej samodzielności w miejscu zatrudnienia. Ponadto, na  
satysfakcję  pracowniczą w przypadku ludzi niepełnosprawnych ma również wpływ 
to, jakie postawy względem tej grupy reprezentują kadry zarządzające organizacją 
oraz inni pracownicy (na przykład brak postaw stereotypowych ze strony obydwu 
tych grup). Podkreślić można, iż na odczuwaną satysfakcję z wykonywanej pracy 
przez osoby z niepełnoprawnością ma również wpływ docenienia starań 
zawodowych i angażu niepełnosprawnego pracownika przez kadry zarządzające 
czy menedżerów danego szczebla, ale także szacunek do niego i wykazanie 
zrozumienia względem jego potrzeb, ograniczeń, jakie płyną ze stanu 
niepełnosprawności i jego specyfiki.12 

TNS OBOP dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2010 roku przeprowadził badanie na temat zadowolenia osób 
niepełnosprawnych z pracy, w wyniku którego powstał raport badawczy. We 
wspomnianym badaniu udział wzięły osoby borykające się z niepełnosprawnościami 
w stopniach: znacznym umiarkowanym oraz lekkim. Ponadto respondenci   

 
11 M. Sak-Skowron, Ł. Skowron, Determinanty satysfakcji z pracy : studium teoretyczne. ,,Marketing  

i Zarządzanie’’ nr 2 (48) 201, s. 245. 
12 T.  Tasiemski,  Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy 
II. Podręcznik dobrych praktyk,  Wyd.  PEFRON, Warszawa 2015, s. 7-8. 
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reprezentowali osoby z różnymi typami niepełnosprawności. Badanie 
przeprowadzono wykorzystując kwestionariusz wywiadu indywidualnego.13 

Jak wynika ze wspomnianego badania do czynników wpływających na 
odczuwalność satysfakcji przez osoby z niepełnosprawnościami w miejscu pracy 
zaliczyć można: akcentowane już zrozumienie ograniczeń, z jakimi zmaga się owa 
grupa osób w pracy ze strony kadr zarządzających organizacją. Należy podkreślić, 
iż z przeprowadzonych badań wynika, że kolejnym aspektem potęgującym 
satysfakcję pracowniczą jest możliwość aktywności zawodowej w organizacji, która  
dynamicznie się rozwija. Badane osoby niepełnosprawne wskazywały, iż do 
czynników wpływających na satysfakcję w miejscu zatrudnienia można zaliczyć 
umiejętność wspólnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych w grupie, w której są 
aktywne zawodowo. Ponadto badani podkreślali, iż ważny element stanowi dla nich  
zaangażowanie innych osób aktywnych zawodowo w powierzone im zadania 
pracownicze. Na uwagę zasługuje fakt, że badani pracownicy niepełnosprawni 
wskazywali, iż na  poziom odczuwanej przez nich satysfakcji z pracy ma wpływ też 
przestrzeganie ram czasowych, w których wykonują pracę, czy możliwość  
pozyskania dodatkowego 10 dniowego urlopu. Natomiast  badania pokazały, iż nie 
bez znaczenia w kontekście analizowanej problematyki była możliwość   
skorzystania z 15 minutowej przerwy w pracy, która  przysługuje pracownikom 
niepełnosprawnym i możliwość  wykonania wówczas krótkiej  gimnastyki.14 

Do kolejnych pozytywnych czynników, które  wpływają  na zadowolenie z pracy 
w przypadku respondentów borykających się z niepełnosprawnościami można 
zaliczyć korzystne zarobki z tytułu wykonywanej pracy zawodowej, ale także 
możliwość pełnienia  odpowiednich ról pracowniczych, czy możliwość takiej pensji, 
która jest miarodajna do trudów włożonych w wykonywaną pracę zawodową. 
Ponadto badane osoby z niepełnosprawnościami wskazywały, iż  bardzo ważną rolę 
w miejscu zatrudnienia, jeśli mowa o problematyce satysfakcji pracowniczej,  
odgrywają też bezpieczne warunki wykonywanej pracy.15 

Badani respondenci wymieniali też potrzebę dopasowywania  powierzanych im 
zadań zawodowych do ich możliwości, jakie generuje niepełnosprawność i jej 
specyfika. Podkreślano, iż bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na 
zadowolenie pracownicze w przypadku respondentów zmagających się  
z niepełnosprawnościami była możliwość otrzymania przez osoby z dysfunkcjami 
zdrowotnymi wsparcia w wykonywaniu przez nich obowiązków zawodowych. Na 
uwagę zasługuje też fakt, iż przeprowadzone badanie dowiodło, że respondenci  
wskazywali także na konieczność bycia docenionym przez kadrę zarządzającą  
organizacją, w której są aktywni zawodowo.16 

Satysfakcja jest  terminem o charakterze subiektywnym, który należy łączyć  
z  potrzebami indywidualnymi danego człowieka. Warto podkreślić, iż wiele zależy 
tu od uwarunkowań psychicznych jednostki, a co za tym idzie rozpatrywać ją  

 
13 Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy Raport TNS OBOP dla Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wrzesień 2010 Raport dostępny online: 
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Zadowolenie_osob_niepelnospra
wnych_z_pracy_raport_2010.pdf, s. 345-348. 

14 Ibidem, s. 345-348. 
15 Ibidem, s. 345-348. 
16 Ibidem, s. 345-348. 
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w kontekście jednostkowych potrzeb i oczekiwań. Zgodnie z tym stanowiskiem 
satysfakcja zawodowa jest pojęciem, które należy analizować indywidualnie  
w odniesieniu do pracownika, ponieważ trudno o wypracowanie jednego wzorca 
odczuwania satysfakcji zawodowej.17 

 
Demotywacja pracownicza w odniesieniu do satysfakcji pracownika 
W kontekście dotychczasowych rozważań teoretycznych można przyjąć, iż 

zadowolenie z pracy determinuje grupa czynników bezpośrednich. Jak zauważa  
Z. Ratajczak bezpośrednie oddziaływanie należy łączyć z motywacją jednostki, 
względem jego oczekiwań wobec organizacji, w której jest aktywny zawodowo. 
Podkreślić należy, iż te oczekiwania często nie są sformalizowane w umowie 
pracowniczej, niemniej jednak są podstawą w interpersonalnych kontaktach  
międzyludzkich, bowiem  komunikaty w tym wypadku stanowią polecenia, rozmowy  
dotyczące specyfiki wykonywania określonych zadań zawodowych, co w efekcie 
skutkuje pozyskiwaniem nie tylko środków finansowych, ale także wyrabianiem  
zachowań pracowniczych.18 

Można przyjąć, iż satysfakcja zawodowa generuje pewność siebie oraz 
zachęca do aktywności zawodowej i pracy na rzecz realizacji zadań i misji 
organizacji, ale jest też zależna od poziomu motywacji pracowniczej, na którą wpływ 
ma np. podział zadań zawodowych, czy odpowiedni dobór obowiązków zawodowych 
do predyspozycji oraz możliwości danego pracownika.19 

Motywacja do pracy zmniejsza się w momencie, gdy pracownik nie jest 
usatysfakcjonowany pracą zawodową. Wydaje się, iż warto choćby wspomnieć  
w tym miejscu, o kwestii demotywacji pracowniczej, która niewątpliwie ma wpływ na 
satysfakcję zawodową. Na poziom zadowolenia  z wykonywanej pracy wpływ  mają   
takie, czynniki, jak: 

- wynagrodzenie finansowe;  
- możliwości awansowe; 
- cechy indywidualne (osobowościowe) danego pracownika; 
- styl kierowania grupami pracowniczymi i organizacją; 
- treści pracy i jej specyfika; 
- wypracowany  wizerunek organizacji; 
- relacje z innymi, tj. z grupą pracowniczą i kadrami zarządzającymi 

organizacją.20 
Motywacja do pracy zmniejsza się w momencie, gdy pracownik nie jest 

usatysfakcjonowany pracą zawodową. Wydaje się, iż należy zaakcentować w tym 
miejscu kwestię demotywacji pracowniczej, która niewątpliwie ma wpływ na 
satysfakcję zawodową. 

Do demotywacji  pracowniczej może dojść, wówczas, gdy dany pracownik jest 
związany zawodowo z daną firmą przez długi czas lub w przypadku, gdy stosowane  

 
17 M. J. Misztela, Badanie poziomu satysfakcji zawodowej pracowników administracji publicznej na 

przykładzie Urzędu X Badanie poziomu satysfakcji zawodowej pracowni, „Zarządzanie i Finanse 
Journal of Management and Finance ‘’ Vol. 16, No. 3 (2) 2018, s. 184. 

18 Z. Ratajczak,. Człowiek w procesie przemian gospodarczych. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 
1993, s. 11-41. 

19 M.  Mazur, Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, ,,Nauki społeczne 
Social  Sciences’’ nr 2(8), 2013, s. 180. 

20 U. Pauli, Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej, ,,Zeszyty Naukowe 
Uniwersytet u Ekonomicznego w Krakowie’’, nr 95, 2010. 
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wobec niego procesy motywowania nie pozwalają na jego rozwój zawodowy, czy 
spełnienie oczekiwań finansowych, wówczas zadaniem kadr zarządzających jest 
modyfikowanie działań z zakresu motywowania w taki sposób, aby pracownik 
odczuwał zadowolenie zawodowe.21 Definiowanie pojęcia demotywacja nie jest 
jednorodne, każda próba wyjaśnienia tego terminu  jest inna. Myśląc o motywacji nie 
można pomijać także procesów demotywacyjnych, gdyż to one sprawiają, że  
motywacja pracownicza może zostać trwale zburzona, a jej ponowne wypracowanie 
może okazać się procesem nie łatwym oraz czasochłonnym. 

O. Halushchak, M. Halushchak   przyjmują, iż działania mające zminimalizować 
demotywacje pracowniczą mają w swoje istocie skupiać się na aktywnej pracy nad 
usunięciem aspektów negatywnych, które spowodowały demotywację. Kluczowym 
czynnikiem jest wówczas rozmowa z danym pracownikiem i zapoznanie się  
z genezą sytuacji oraz jej przyczyną, a na kolejnym etapie opracowanie planu 
rozwiązania sytuacji powodującej demotywacje. Jest to bardzo ważne z tego 
względu, iż może pomóc  w zapobieganiu rozwijania się dalszego oraz głębszego 
procesu demotywacji.22 

 
Zakończenie 
Na podstawie analizy wybranych opracowań literaturowych i dostępnych badań 

można wyciągnąć wnioski. W świetle powyższego można zatem przyjąć, iż 
satysfakcja zawodowa i zadowolenie pracownicze stanowi nierozerwalny element  
różnorodnych aktywności zawodowych oraz pracy zawodowej. Ponadto można  
zauważyć, iż satysfakcja zawodowa w odniesieniu do pracowników  
z niepełnosprawnościami przywiera podobny charakter, jak ta w odniesieniu do 
pracowników pełnosprawnych. Niemniej jednak  ze względu na niepełnosprawność 
i jej specyfikę zauważyć można elementy różniące obie grupy, na co wskazują 
przedstawione wyniki badań w niniejszym artykule. 

Niewątpliwie należy przyjmować, iż satysfakcja zawodowa wpływa na   
efektywność pracy zawodowej, a w efekcie przekłada się na jej zwiększoną 
wydajność. W świetle powyższego można też wyciągnąć wniosek, iż brak 
odczuwania satysfakcji zawodowej i zadowolenia z wykonywanej pracy może 
działać na jednostkę demotywująco, co z kolei możne znacznie zmniejszyć jej 
wydajność, chęć do działań zawodowych, co w efekcie może przełożyć się 
negatywnie na szanse awansu zawodowego, czy rozwoju zawodowego. Dla samej 
organizacji pracownik może okazać się problemem i zaburzyć, bądź spowolnić 
realizację obranych przez nią celów. Wydaje się więc, iż warto podejmować  
rozważania dotyczące satysfakcji pracowniczej. Niewątpliwie jest to temat 
wielowątkowy oraz przydatny, jeśli brać pod uwagę konieczność budowania 
zdrowego środowiska pracy, a także pracę nad osiągnięciem tak istotnego  
i modnego współcześnie Work-life balance nie tylko jeśli mowa o pracownikach, 
którzy zmagają się z problemem niepełnosprawności, ale też o pracownikach 
pełnosprawnych. 

 
 

 
21 F. Sahar  Abu-Jarour Person Demotivation in Organizational Life International, „Journal of Business 

and Social Science’’ , vol. 5, no 1, 2014, s. 217. 
22 О. Halushchak, M. Halushchak, The causes of appearance and ways of staff`s demotivation solving in 

organizations. ,,Socio-Economic Problems and the State’’ no 14 (1),  2016, s. 140. 
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Streszczenie 
Niniejszy artykuł poświęcony  jest wybranym aspektom z zakresu problematyki  

satysfakcji pracowników z niepełnosprawnościami w organizacji. Celem artykułu jest 
zaprezentowanie wybranych problemów dotyczących satysfakcji zawodowej  
w odniesieniu do pracowników zmagających się z niepełnosprawnościami 
poszczególnych trzech stopni. To zagadnienie w odniesieniu do specyfiki tej grupy 
pracowników wydaje się być  istotne. 

W artykule przedstawiono niepełnosprawność i jej specyfikę w świetle 
wybranych rozważań teoretycznych. Zwrócono uwagę na  poszczególne stopnie 
niepełnosprawności. Zaprezentowano rodzaje czynników, jakie mają wpływ na 
odczuwalność satysfakcji w miejscu pracy. Naszkicowano problematykę satysfakcji 
zawodowej w odniesieniu do demotywacji pracowniczej. Przedstawiono raport  
z badań na temat zadowolenia osób niepełnosprawnych z pracy  przeprowadzony  
przez TNS OBOP dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, który porusza m. in. kwestie satysfakcji zawodowej 
pracowników z niepełnosprawnościami. 

Słowa kluczowe:  satysfakcja,  praca, pracownicy, organizacja . 
 
Summary 
This article is devoted to selected aspects of the satisfaction of employees with 

disabilities in the organization. The aim of the article is to present selected problems 
in the field of professional satisfaction in relation to employees struggling with 
disabilities of the various three levels. This issue seems to be important in relation 
to the specificity of this group of employees.  

The article presents disability and its specificity in the light of selected 
theoretical considerations. The different degrees of disability have been 
emphasized. The types of factors influencing the perception of satisfaction in the 
workplace are presented. The issues of professional satisfaction in relation to 
employee demotivation have been outlined. The report on the satisfaction of 
disabled people with work was presented, carried out by TNS OBOP for the State 
Fund for the Rehabilitation of Disabled Persons. issues of professional satisfaction 
of employees with disabilities. 

Key words:  satisfaction, work, employees, organization. 
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BEZPIECZEŃSTWO W PRACY PROBLEMEM NASZYCH CZASÓW – 
ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE 

 
 

Wstęp 
Bezpieczeństwo w pracy może być określane jako zespół warunków, które  

zapewnią maksymalne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zajścia 
zdarzenia, którego skutki mogą mieć negatywny wpływ środowiska pracy na osoby 
w niej przebywające. Rozważając bezpieczeństwo oraz obszary jego zagrożeń dla 
człowieka w sytuacji pracy, można rozumieć bezpieczeństwo jako stan w którym nie 
ma zagrożeń dla bytu jednostki i społeczeństwa, określany stopniem jego  
wielkości.1 Jednak biorąc pod uwagę poziom techniki, organizacji i działania  
człowieka można stwierdzić, iż nigdy nie ma stanu absolutnego bezpieczeństwa  
w żadnym zakładzie pracy. Nie ma bowiem środowiska pracy wolnego od czynników  
wpływających negatywnie na zdrowie i samopoczucie człowieka.  

Na bezpieczeństwo w pracy wpływa bardzo wiele czynników. Jeśli chodzi  
o strategię zarządzania bezpieczeństwem w pracy, istotną kwestią jest pozytywne 
nastawienie do bezpieczeństwa, ponieważ cel pracy bezwypadkowej może być 
osiągalny jedynie wtedy, kiedy pracownicy będą o tym przekonani. Niezwykle ważna 
jest również świadomość bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Każdy pracownik 
powinien posiadać wiedzę, jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki w pracy 
oraz być pewnym, że wykonuje się ją we właściwy sposób. Prawidłowe 
przewidywanie ryzyka oraz odpowiednie podejście społeczne zmniejsza szanse na 
występowanie zagrożeń w miejscu pracy i tym samym zwiększa bezpieczeństwo 
pracowników. 

Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy są ważnym problemem, 
ponieważ nie są łatwo zauważalne, a dodatkowo mamy do czynienia  
z subiektywnym aspektem odbioru poszczególnych czynników. To, czy dany  
czynnik zostanie uznany przez pracownika za zagrażający, zależy tylko i wyłącznie 
od jego subiektywnej oceny opartej o osobiste założenia. Czynniki determinujące 
zachowanie człowieka w sytuacji zagrożenia oraz dobrostanu osoby w wymiarze 
społecznym mają wpływ na funkcjonowanie człowieka w pracy. Należy tu jednak 
zaznaczyć, iż psychospołeczne zagrożenia zawodowe są zjawiskiem powszechnym 
i dotyczą w różnym stopniu każdego pracownika. Wynikają one z faktu ciągłych 
przekształceń środowiska pracy, kontekstu społecznego oraz rozwoju technologii.2 

Zagrożeniem psychospołecznym jest każdy czynnik, zdarzenie lub zjawisko, 
które może doprowadzić do powstania szkody. Są to takie czynniki środowiska, które 
na drodze mechanizmu stresu mogą spowodować szkody psychiczne, społeczne 
lub fizyczne u pracownika. Mechanizmem, który pośredniczy w oddziaływaniu na 
pracownika danego czynnika psychospołecznego może być na przykład stres, który 

 
1 M. Rybakowski, Człowiek w sytuacji pracy i jego postawy dla bezpieczeństwa. Zielona Góra 2007,  

s. 166. 
2 M.J. Kuczabski, Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa, Warszawa 2020, s. 8. 
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wywołuje negatywne konsekwencje u człowieka (np. zła atmosfera w pracy generuje 
stres u pracownika, co powoduje zaburzenia psychosomatyczne oraz spadek 
koncentracji dochodzi do wypadku przy pracy).3 Można zatem powiedzieć, że 
zagrożenia psychospołeczne to źródła stresu w pracy.  

Rozważając dany czynnik jako potencjalne źródło zagrożenia, trzeba wziąć pod 
uwagę możliwe oddziaływanie na zdrowie i samopoczucie pracownika, np. hałas 
może spowodować pogorszenie się samopoczucia, irytację i będzie to działanie 
psychofizjologiczne. Ogółem zagrożenia psychospołeczne to problem, który niesie 
negatywne konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania pracownika,  
a w rezultacie przyczynia się również do mniej efektywnego działania całej firmy. 

 
Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktyki i zwalczania zagrożeń 

psychospołecznych w środowisku pracy 
Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo  

i wynika to z obowiązującego prawa. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny, nie 
jest uzależniony od możliwości finansowych, organizacyjnych czy jakichkolwiek  
innych pracodawcy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest odpowiednie  
zarządzanie ryzykiem zawodowym, czyli oceną prawdopodobieństwa wystąpienia  
możliwych zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opracowywanie  
planów działań zapobiegawczych. Wraz z szybkim rozwojem cywilizacyjnym  
i technologicznym w ostatnich latach zmieniło się znacząco środowisko pracy.  
Pracownicy sektorów usług, informacji oraz pracownicy administracyjni w niewielkim 
stopniu są narażeni na zagrożenia fizyczne, natomiast gwałtownie wzrasta ilość 
nowych typów zagrożeń: zagrożeń psychospołecznych, które mają również 
negatywne skutki dla zdrowia i życia pracowników. Mowa tu między innymi o stresie, 
mobbingu, czy molestowaniu seksualnym, które są poważnymi zagrożeniami 
psychospołecznymi, z jakimi na co dzień się spotykamy w środowisku pracy.  
Na szczęście z każdym rokiem firmy coraz poważniej podchodzą do problemów tego 
typu. Nie brakuje firm, w których w kwestii bezpieczeństwa zaangażowani są 
wszyscy – od szeregowych pracowników do kadry menażerskiej. Pracodawcy są 
świadomi, że dbanie o bezpieczeństwo pracowników w dużej mierze przekłada się 
na pozytywny wizerunek pracodawcy oraz przynosi im to korzyści w postaci dobrych, 
lojalnych pracowników, co w dzisiejszych czasach łatwe nie jest. Pracodawcy, którzy 
nie dbają o swoich pracowników, często udają że nie widzą problemów jakie 
występują w firmie, a nawet sami je stwarzają, sporo ryzykują narażając się na 
niepotrzebne koszty. Muszą się również liczyć z negatywnymi opiniami jakie za tym 
pójdą, co poważnie szkodzi wizerunkowi firmy. 

Pracodawca winien dokonywać oceny ryzyka zawodowego, między innymi  
w obszarze czynników psychospołecznych. Do obowiązku każdego pracodawcy 
należy zbieranie informacji dotyczących pracowników, by móc zaplanować 
działania, które na poziomie organizacyjnym doprowadzą do zmniejszenia ryzyka 
występowania zagrożeń psychospołecznych w pracy. Jeśli problematyka zagrożeń 
psychospołecznych jest już w danej instytucji podejmowana, wówczas należy 
dokonać oceny podczas podjętych działań które były kierunkowane na zwalczanie 
danego problemu – jeśli taki był. Należy dokładnie sprawdzić, jakie inicjatywy 
profilaktyczne były podejmowane i jakie przyniosły efekty. Może się okazać, że 

 
3 A. Kucharska, Ł. Śmierciak, Zagrożenia psychospołeczne. Warszawa 2015, s. 9. 
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działania, jakie pracodawca podejmuje przynoszą duże korzyści pracownikom  
i warto je udoskonalać, monitorując ich realizację na bieżąco. Równie dobrze może 
się okazać, że podejmowane działania nie przynoszą pozytywnych rezultatów, co 
może być wynikiem wprowadzenia działań bez dobrego rozpoznania zagrożeń lub 
bez oceny ryzyka zawodowego, które uwzględnia czynniki psychospołeczne. 
Wówczas należy przeanalizować podjęte działania i zaproponować inne, zaradcze, 
które zminimalizują lub całkowicie wyeliminują występowanie danego problemu. 
Postępy w realizacji planu naprawczego pracodawcy powinny być stale 
monitorowane i zmieniane jeżeli jest taka potrzeba. W toku realizacji planu może się 
okazać, iż niektóre skutki zagrożeń znikają samoistnie poprzez eliminowanie innych 
i że nie trzeba poświęcać im tyle czasu ile pierwotnie zostało zaplanowane. 

Przepisy kodeksu pracy nie wskazują bezpośrednio, że pracodawca  
ma obowiązek ograniczać występujące zagrożenia w środowisku pracy. Niemniej 
jednak art. 15 kodeksu mówi, iż pracodawca ma obowiązek zapewniać  
pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.4 Natomiast art. 207 określa, 
że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy 
oraz jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez 
zapewnienie im odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy.5 

W odniesieniu do czynników, które mogą spowodować wystąpienie szkody  
w miejscu pracy, generalnie został przyjęty podział na zagrożenia fizyczne oraz  
psychospołeczne. Założeniem tego podziału jest sposób oddziaływania zagrożeń na 
człowieka. Jeśli oddziaływanie zagrożenia ma bezpośredni, fizykochemiczny 
charakter, mamy do czynienia z zagrożeniami fizycznymi, natomiast jeśli 
odziaływanie ma charakter psychofizjologiczny za pośrednictwem mechanizmów 
stresu z zagrożeniami psychospołecznymi. W literaturze możemy się spotkać  
z określeniem zagrożeń psychospołecznych jako stresory zawodowe lub źródła 
stresu w pracy. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy zdefiniowała zagrożenia psychospołeczne 
jako interakcję zachodzącą między pracą, jej organizacją, systemem zarządzania, 
warunkami, kompetencjami oraz indywidualnymi właściwościami i potrzebami 
pracownika. Postawa Międzynarodowej Organizacji Pracy jest źródłem aktualnej  
i powszechnie akceptowanej definicji psychospołecznych zagrożeń zawodowych, 
która wskazuje, że „Psychospołeczne zagrożenia zawodowe to te aspekty 
organizacji i zarządzania w pracy, wraz z ich kontekstem społecznym  
i środowiskowym, które potencjalnie mogą powodować szkody psychiczne, 
społeczne lub fizyczne”.6 

W literaturze naukowej można wyszukać wiele prób identyfikacji  
i porządkowania potencjalnie szkodliwych cech środowiska. Najczęściej wszystkie 
klasyfikacje są oparte na modelach teoretycznych stresu lub na bazie danych  
empirycznych, przy czym tak samo jak nie przyjmuje się jednej właściwej definicji 
stresu, tak nie istnieje również  jeden właściwy wykaz stresorów zawodowych. 
Można się spotkać z próbami porządkowania tego rodzaju zagrożeń w odpowiednie 
grupy, czy też kategorie. 

 

 
4 Dz. U. 2018.0.917 – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – kodeks pracy, art. 15. 
5 Tamże, art. 207. 
6 T. Cox A. Griffiths, E. Rial-Gonzalez, Research on work-related stress. Luxemburg 2000, s. 36. 
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Kategorie zagrożeń psychospołecznych 
Jedną z najważniejszych z punktu widzenia działań prewencyjnych 

kategoryzacją zagrożeń psychospołecznych jest podejście proponowane przez 
Toma Coxa, które stanowi podstawę dla opublikowanego w 2008 roku ramowego 
podejścia europejskiego do zarządzania stresem w miejscu pracy. Autor pokazuje 
dwie grupy psychospołecznych czynników zagrażających, które należą do treści 
oraz kontekstu pracy. Do grupy związanej z treścią pracy zalicza się charakter 
wykonywanych działań, tempo pracy, obciążenie pracą, czasowe ramy pracy oraz 
środowisko i sprzęt. Jeśli chodzi o drugą grupę związaną z kontekstem pracy,  
chodzi tu o funkcje organizacji oraz jej kulturę, rolę w organizacji, zakres  
dyspozycyjności, relacje interpersonalne oraz relacje praca-dom.7 

Zagrożenia psychospołeczne są potencjalnym źródłem stresu, który  
przeważnie prowadzi do wystąpienia szkody. Jako skutek działania zagrożeń 
szkoda może mieć charakter fizyczny, psychiczny, jak i społeczny. Tak więc skutki 
narażenia na psychospołeczne zagrożenia  trzeba zawsze rozpatrywać na trzech 
szczeblach: fizjologicznym, psychologicznym i behawioralnym. Zmiany fizjologiczne 
ukazują się pod wpływem stymulacji układu nerwowego i hormonalnego. Przynoszą 
one skutki krótkotrwałe, które najczęściej są odwracalne i skutki długotrwałe 
obejmujące szersze powikłania odnoszące się zarówno do psychicznego, jak  
i fizycznego stanu zdrowia. Konsekwencje na poziomie psychiki człowieka dotyczą 
jego stanu emocjonalnego oraz jego funkcjonowania poznawczego podczas 
działania stresu. Najczęściej występujące skutki, to: rozdrażnienie, pobudzenie, 
poczucie niepokoju i lęku, obniżenie koncentracji, problemy z pamięcią, 
zmniejszenie kreatywności oraz trudności z podejmowaniem samodzielnych 
decyzji.8 

 
Skutki narażenia na psychospołeczne zagrożenia zawodowe, a działania 

profilaktyczne 
Konsekwencje na szczeblu zachowania powstające z narażenia  

na psychospołeczne zagrożenia zawodowe, to na przykład: nerwowe nawyki, 
popełnianie błędów przy wykonywaniu powierzonych zadań, skłonność do 
wycofywania się, niechęć do działania oraz brak kreatywności, pojawienie się 
nieznanych do tej pory dziwnych zachować oraz nadużywanie substancji 
psychoaktywnych. 

Warto pamiętać, że zagrożenie które odczuwa pracownik nie tylko wpływa  
niekorzystnie na jego samopoczucie i funkcjonowanie, ale również na 
funkcjonowanie całej instytucji w której jest zatrudniony. Na szczeblu indywidualnym 
na pewno powoduje spadek jakości wykonywanej przez niego pracy, zmniejszenie 
jego motywacji do działania, brak satysfakcji z wykonywanych czynności oraz 
zwiększenie ryzyka występowania wypalenia zawodowego. Zdarza się również, że 
pracownicy uciekają w różnego rodzaju używki, np. alkohol, którego konsumpcja 
występuje również w miejscu pracy. Na szczeblu organizacyjnym przekłada się to 
na pojawienie się zwolnień lekarskich, spadku produktywności, czy też strajków, co 
oczywiście nie jest dobre dla funkcjonowania instytucji. 

 
7 A. Mościcka-Teske, A. Potocka, Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy w Polsce, Zeszyty  

naukowe Politechniki Poznańskiej. 2016, s. 140. 
8 H. Hoel, K. Sparks, C.L Cooper, The cost of violence/stress at work and the benefits  

of a violence/stress-free working environment. Geneva 2001, s. 43. 
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Psychospołeczne warunki pracy w dzisiejszych czasach niosą za sobą 
poważne ryzyko zaburzeń w codziennym funkcjonowaniu w pracy, jak również mogą 
prowadzić do niepożądanych dolegliwości i chorób. Za taki stan bardzo często 
odpowiedzialny jest przewlekły stres zawodowy. Działania profilaktyczne 
podejmowane przez pracodawcę w swojej instytucji generalnie skupiają się na  
ograniczaniu lub jeśli to możliwe, eliminacji jego źródeł oraz edukacji pracowników 
w temacie radzenia sobie z wymaganiami i obciążeniami zawodowymi.  

Zagrożenia psychospołeczne występujące powtarzalnie w środowisku pracy, 
nie są jedynym problemem z jakim muszą zmagać się osoby zatrudnione w danej 
instytucji. W wielu instytucjach oprócz występujących stresorów zawodowych mają 
miejsca różnego rodzaju wypadki które zagrażają zdrowiu a czasami życiu  
pracowników. Wypadki czasami stanowią czynnik spustowy dla pojawiającej  
się w stanach zagrożenia silnej reakcji stresowej. Objawy utrudniają codzienne 
funkcjonowanie oraz pogarszają stan psychiczny osoby która ich doświadcza. 
Uczestnictwo lub bycie świadkiem tego typu sytuacji negatywnie wpływa na 
bezpieczeństwo pracowników, dlatego też w programach profilaktycznych 
uwzględnia się działania na rzecz ograniczania negatywnych skutków stresu 
traumatycznego. 

Szczególnym rodzajem stresu jest na pewno sytuacja zagrożenia życia  
i zdrowia czego konsekwencją jest rozwój zaburzeń w stanie zdrowia  
psychicznego. Warto podkreślić, że objawy zaburzeń mogą wystąpić nie tylko  
u osób bezpośrednio uczestniczących w danym zdarzeniu, ale również u świadków 
traumatycznych zdarzeń w środowisku pracy. Z tego powodu ryzyko wystąpienia 
stresu traumatycznego u pracowników powinno być stale monitorowane, ponieważ 
każdy pracownik, który przeżył traumę w pracy lub doświadczył przewlekłego stresu 
jest podatny na działanie szkodliwych bodźców, a jego organizm i psychika jest 
znacznie osłabiona. Zaburzenia w stanie zdrowia psychicznego są źródłem silnego 
cierpienia. Osoby dotknięte tym problemem odczuwają silny dyskomfort przez  
wracające wspomnienia i odczucia związane z przeżytą traumą. Z jednej strony 
chcą, aby ich życie po traumatycznych doświadczeniach wróciło do normy,  
z drugiej strony zmagają się ze świadomością, że już nigdy nie będzie  
tak jak wcześniej. 

Oczywiście objawy na skutek doświadczonej traumy zależą od wielu  
czynników. Z jednej strony od rodzaju samego zdarzenia, czasu jego trwania, ludzi 
w nim uczestniczących, z drugiej strony od osobowości uczestnika tego  
doświadczenia, jego wykształcenia, poziomu neurotyzmu, lęku itd.9 

Celami działań profilaktycznych nastawionych na przeciwdziałanie  
negatywnym skutkom zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy jest: 

 - ograniczenie czynników ryzyka rozwoju poważnych zaburzeń zdrowia  
psychicznego w wyniku uczestnictwa w zdarzeniach traumatycznych; 

 -  wzmocnienie zasobów oraz umiejętności niezbędnych do poradzenia sobie  
z zagrożeniem; 

 -  stworzenie możliwości odreagowania napięć oraz emocji które towarzyszą  
niepożądanej sytuacji, związanej np. ze stresem traumatycznym.10 

 
9 S. Rachman, Zaburzenia lękowe, GWP. Gdańsk 2005, s. 42. 
10 D. Merecz, Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki, Oficyna 

Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2011, s. 54. 
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W każdej instytucji przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń  
psychospołecznych wygląda inaczej, ale generalnie uwzględnia działanie w trzech  
obszarach prewencyjnych: pierwotnej, wtórej oraz trzeciorzędowej. W przypadku tej 
pierwszej kierownictwo danej instytucji może zadziałać w momencie wyboru 
kandydatów na dane stanowisko. Powinni zwrócić szczególną uwagę na historię 
zdrowia osoby, która ubiega się o pracę, zbadać jego cechy lęku, odporność  
na stres oraz dystraktory. Po zatrudnieniu pracownika kolejną istotną kwestią jest to, 
aby systematycznie oceniać zagrożenia psychospołeczne które występują na 
danym stanowisku za pomocą np. metod kwestionariuszowych. Kierownictwo 
powinno również wspierać pracowników społecznie, jest to kluczowy czynnik 
łagodzący objawy stresu traumatycznego. Wiadomo, że w każdej instytucji  
ze względu na specyfikę pracy występują zdarzenia traumatyczne i ciężko jest  
je całkowicie wyeliminować. Dlatego też każda instytucja musi być przygotowana do 
działania, gdy zagrożenie się pojawi i są to działania prewencji wtórej. Mowa tu  
o szkoleniach z zakresu BHP, przygotowaniu procedur postępowania w sytuacji 
zagrożenia, ustaleniu odpowiedzialności i roli każdego z pracowników oraz 
wyznaczeniu osób koordynujących interwencję. W niektórych instytucjach można 
się spotkać z możliwością skorzystania ze wsparcia psychologa dla osób które 
przeżyły traumę w pracy. Prewencja trzeciorzędowa z kolei polega na redukcji 
negatywnych skutków zdarzenia u pracowników, którzy doznały szkody.11 

 
Wypalenie zawodowe 
Wypalenie zawodowe jest to zjawisko mocno związane ze stresem  

zawodowym oraz doświadczaniem przez pracownika chronicznego obciążenia  
emocjonalnego. Zjawisko to uderza nie tylko bezpośrednio w pracownika, ale 
również w interesy pracodawcy. Chroniczny stres połączony ze złymi rozwiązaniami 
organizacyjnymi stanowi trzon wypalenia zawodowego. Współcześnie ludzie 
poświęcają dużo czasu na wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych  
i w dużej mierze jakość środowiska pracy ma związek z rezultatami włożonego  
w pracę wysiłku. Pracownicy funkcjonujący w stanie długotrwałego stresu powoli 
zaczynają doświadczać braku harmonii między sobą, a instytucją i tracą motywację 
do kontunuowania pracy z dotychczasowym zaangażowaniem.12 

Wypalenie zawodowe zaczyna się niezauważenie i w początkowej fazie  
nie jest dostrzegane przez osobę, której dotyczy. Na początku można zauważyć  
u pracownika zmęczenie, drażliwość, napięcie, dużą aktywność na zmianę  
z oznakami wyczerpania psychofizycznego. Do stanu przewlekłego napięcia  
związanego ze stresem, z czasem dochodzi do utraty energii, zniechęcenia  
i objawów depresji, odniesione jest to jednakże wyłącznie do sytuacji zawodowej. 

Jako pierwszy objawy te określił terminem „wypalenie” i wprowadził do języka  
naukowego w roku 1974 amerykański psychiatra Herbert Freudenberger. W artykule 
Staff burn-out użył terminu wypalenie do określenia wyczerpania pracownika, 
spowodowanego zbyt dużym stresem i zadaniami stawianymi przez społeczne oraz 
fizyczne środowisko pracy.13 Niemal w tym samym czasie badania nad tym 

 
11 D. Kubacka-Jasiecka, Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, WAiP. 

Warszawa 2010, s. 67. 
12 H. Sęk, Zespół wypalenia zawodowego. Wprowadzenie teoretyczne, Zakład wydawniczy K. Domke. 

Poznań 1996, s. 23. 
13 H. Freudenberger, Staff burn-out, Journal of social issues. 1974, s. 159-165. 
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zjawiskiem prowadziła Christina Maslach która zdefiniowała wypalenie zawodowe 
jako „psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz 
obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób, które 
pracują z innymi ludźmi w określony sposób”.14 Badała ona sposób radzenia sobie 
z emocjami  w miejscu pracy w różnych instytucjach. Z badań tych wyniknęło, że 
emocje oraz stres które towarzyszą kontaktom zawodowym mogą być źródłem 
bardzo silnych napięć emocjonalnych. Dość oryginalny pogląd ma również 
Aleksandra Bańka, która proponuje patrzeć na problem wypalenia z dwóch stron, 
tzn. nie tylko na zjawisko swoistego stresu zawodowego, związanego ściśle  
z pomaganiem innym, ale także jak na zjawisko zaniku motywacji i chęci do życia. 
To drugie rozumienie autorka nazywa stanem powszechnego stresu społeczno-
kulturowego. Dochodzi do niego wówczas, gdy nie zostaną spełnione oczekiwania 
dotyczące kosztów, jakie każdy powinien w pracy ponosić oraz zysków, które  
w związku z tym każdemu pracownikowi się należą.15 W celu wyjaśnienia zjawiska 
wypalenia zawodowego używane jest również pojęcie „dopasowania zawodowego”, 
które oznacza harmonijne współdziałanie pracownika oraz środowiska pracy  
w różnych sferach zawodowych. Sugerując się tą teorią, należy wziąć pod uwagę, 
iż czynnikiem niezbędnym do powstania niekorzystnych zmian, które prowadzą do 
wypalenia jest stres związany z brakiem balansu między wymaganiami w pracy,  
a zasobami pracownika. Często spore znaczenie ma również rozbieżność pomiędzy 
ideałami związanymi z pracą, a realiami zawodu w jakim się pracuje. Dlatego 
najbardziej narażeni na ten problem są młodzi, pozytywnie nastawieni ludzie, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją karierę i poświęcają dużo energii na realizowanie 
swoich nierealistycznych oczekiwań. Złe dopasowanie może następować wtedy, 
gdy pracownik czuje się przeciążony obowiązkami, jest obarczony zbyt dużą  
odpowiedzialnością, co jest związane z silnym stresem. Do tego dochodzi jeszcze 
odpowiedni kontakt ze swoim pracodawcą, brak wsparcia oraz wynagrodzenie 
niewspółmierne do nakładu pracy.16 

Głównych przyczyn wypalenia zawodowego powinno się szukać na trzech  
płaszczyznach: 

- indywidualnej; 
- interpersonalnej; 
- organizacyjnej. 
Indywidualna płaszczyzna ma związek między innymi z czynnikami  

demograficznymi, czyli w tym przypadku wpływ na wypalenie zawodowe ma wiek, 
płeć, wykształcenie lub stan cywilny pracownika. W przypadku wieku można  
zaobserwować wyższy wskaźnik wypalenia zawodowego u osób młodych, bez 
doświadczenia. Jest to mocno związane z bolesną konfrontacją swoich nierealnych 
oczekiwań związanych z pracą i nowym środowiskiem. Badania potwierdzają, że 
częściej wypalenie zawodowe pojawia się u kobiet. Największym stresorem u kobiet 
jest połączenie kariery z życiem prywatnym, czyli próba połączenia pełnoetatowej 

 
14 Ch. Maslach, Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 

2000, s. 13. 
15 A. Bańka, Czynniki „wypalenia się” zawodowego u pracowników zajmujących się pomaganiem ludziom, 

Print-B. Poznań 1992, s. 140. 
16 S.M Litzke, Shuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Gdańsk 2007, s. 160-171. 
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pracy z obowiązkami domowymi, proporcjonalnie większymi w stosunku do 
mężczyzn.17 

Osoby rozwiedzione, lub stanu wolnego częściej doświadczają problemu 
wyczerpania emocjonalnego niż osoby pozostające w związku. Niektóre wyniki 
badań wykazują również, że osoby z wyższym wykształceniem częściej 
doświadczają tego problemu ze względu na wysokie stanowiska, które wiążą się  
z dużą odpowiedzialnością. Na indywidualnej płaszczyźnie należy również zwrócić 
szczególną uwagę na czynniki osobowościowe u pracownika, takie jak niski poziom 
odporności psychicznej, zależność, bierność, niska samoocena, trudność  
w radzeniu sobie ze stresem, wysoki poziom neurotyczności i lęku, nieumiejętne 
gospodarowanie własnymi zasobami energetycznymi.18 

Interpersonalnych przyczyn wypalenia zawodowego należy szukać głównie  
w relacjach między pracownikami oraz osobami, z którymi pracownik ma styczność,  
np. z klientami. W przypadku zawodów, gdzie trzeba udzielać pomocy innym,  
częstą przyczyną wypalenia jest nieumiejętność zachowania równowagi między 
dbaniem o innych, a dbaniem o siebie samego. Interpersonalne zagrożenie stanowią 
również różnego rodzaju stresujące sytuacje związane ze współpracownikami, jak 
np. rywalizacja, czy przełożonymi, np. poprzez przemoc psychiczną. Ważnym 
elementem jest oczywiście wsparcie od współpracowników i szefa, bez którego 
człowiek o wiele gorzej radzi sobie z problemami.19 

Organizacyjne stresory to głównie nadmiar obowiązków, presja czasu, udział  
w podejmowaniu decyzji lub jego brak, brak możliwości rozwoju kariery. Należy 
również zwrócić uwagę na dynamiczne tempo pracy oraz atmosferę zmuszającą 
pracowników do rywalizacji. 

Wyżej wymienione przyczyny to oczywiście nie wszystkie czynniki, które mają 
wpływ na wypalenie zawodowe. Wiele innych zależy od indywidualnych cech  
jednostki oraz sytuacji, czy instytucji w jakiej pracują oraz ludzi jacy ich otaczają. 

 
Stres a depresja 
Chroniczny stres spowodowany różnymi problemami w pracy może być jedną  

z przyczyn wystąpienia depresji. O ile stres jest jak najbardziej normalną reakcją 
każdego człowieka w różnych sytuacjach życiowych, o tyle depresja jest to już 
choroba, która polega na długotrwałym poczuciu przygnębienia i spadku nastroju. 
Osoba, która ma depresję nie tylko odczuwa stan obniżonego samopoczucia, ale 
również fizyczne i psychiczne wyczerpanie organizmu, ma niską samoocenę, nie 
jest też w stanie cieszyć się z życia. Depresja jest zdecydowanie największym 
zaburzeniem psychicznym, jaki można spotkać u ludzi, ponieważ większość osób 
cierpiących na ten problem nie jest w stanie sobie z nim samodzielnie poradzić. 
Tymczasem depresja w dzisiejszych czasach jest chorobą, którą można i należy 
skutecznie leczyć. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia problem depresji jest wiodącą 
przyczyną niezdolności do pracy oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem  
psychicznym u ludzi. Choruje na nią w ciągu całego życia nawet kilkanaście procent 
populacji wśród osób dorosłych. Częstą przyczyną występowania depresji jest 

 
17 S.P Bruce, Recognizing stress and avoiding burnout, Currents in Pharmacy Teaching and learning. 

2009, s. 57. 
18 A. Dyląg, Praca-Kariera-Wypalenie Zawodowe, Wydawnictwo Park. Bielsko-Biała 2004, s. 30-34. 
19 J. Rybakiewicz, Człowiek w dżungli współczesności, Wydawnictwo Park. Bielsko-Biała 2004, s. 34. 
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przewlekły stres jakiego doświadczają w środowisku pracy. Badania wykazują, iż 
choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet, a co dziesiąty pacjent, który trafia  
do lekarza pierwszego kontaktu, ma już pełnoobjawową depresję.  

Zarówno wypalenie zawodowe, jak i depresja mogą być skutkami  
doświadczania regularnego stresu w pracy. Są naturalnymi reakcjami człowieka  
na niemożność zaspokojenia potrzeb w obszarze wymagań, jakie są stawiane  
w pracy. Przyczyn depresji spowodowanych pracą, dokładnie tak samo, jak  
w przypadku wypalenia zawodowego, może być wiele, co zależy od indywidualnej 
sytuacji pracownika. W pracy, gdzie często stosunki międzyludzkie są napięte 
powstają konflikty i nieporozumienia. Dla niektórych osób takie problemy generują 
ogromny stres, a jeżeli jest to regularne, może prowadzić do depresji. Jednostka, 
której dotyczy ten problem interpretuje każde drobne utrudnienie, jako przeszkodę 
nie do pokonania. Taki stan wywołuje u pracownika ogólne zniechęcenie oraz 
niechęć do dokończenia powierzonego zadania. Można powiedzieć, iż zadanie 
którego się podjął, przerasta nadzieję na osiągnięcie celu. Utrata nadziei przy takim 
problemie, jak depresja utrudnia codzienne funkcjonowanie w środowisku pracy. 
Nawet w momencie, gdy pracownik z depresją doznaje samych pozytywnych 
doświadczeń, interpretuje je pejoratywnie. Negatywne poglądy cierpiącego na 
depresję pracownika doprowadzają go do stanu, gdzie czuje się bezradny i nie jest 
w stanie wyobrazić sobie poprawienia swojej sytuacji. Nasilenie się tego typu 
objawów może spowodować niezdolność do pracy. Często zdarza się, iż pracownicy 
nie mogą się pogodzić z takim stanem rzeczy i podejmują próbę kontynuowania 
aktywności zawodowej. Zwykle odbija się to na ich zdrowiu, jak i na wypełnianych 
przez niego obowiązkach w pracy. Zaburzenia koncentracji, chaos myślowy, spadek 
energii, nieefektywne organizowanie swojego czasu pracy są przyczyną znacznie 
gorszej wydajności. 

Zawsze trzeba pamiętać, iż w każdym momencie można pracownikowi  
próbować udzielić pomocy, pomóc w odzyskaniu stabilizacji i powrotu  
do efektywnej pracy, nie korzystając przy tym z krytykowania go i stawiania jeszcze 
większych wymagań. 

Depresja jest jednym z poważnym psychospołecznych zagrożeń w środowisku 
pracy, które może wyrządzić dużą szkodę przede wszystkim pracownikowi, ale 
również przełożyć się na zmniejszenie zysków, które chce osiągnąć firma w której 
pracuje. Każdy pracownik, jeden mniej, drugi bardziej narażony jest na zagrożenie 
takie, jak depresja. To, co dla jednego pracownika jest bardzo stresującym 
doświadczeniem, dla innego może okazać się czymś zupełnie normalnym. 
Pracodawca powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre elementy funkcjonowania 
jego organizacji przyczyniają się, lub mogą przyczyniać do wzrostu zagrożeń takich, 
jak depresja, a tym samym tworzyć bardziej stresogenne środowisko pracy. Ważne 
jest, aby traktować depresję jako poważne zagrożenie psychospołeczne w miejscu 
pracy i starać się chronić pracowników przed tego rodzaju problemami.20 

 

Trauma 
Pracownicy, którzy doświadczyli traumy w pracy są bardziej podatni  

na działanie szkodliwych bodźców. Ich funkcje poznawcze są zdecydowanie 

 
20 A. Kucharska, Ł. Śmierciak, Zagrożenia psychospołeczne, Państwowa Inspekcja Pracy. Warszawa 

2015, s. 20. 
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osłabione przez traumatyczne doświadczenia, co w efekcie doprowadza  
do dysfunkcyjnych zachowań w pracy.21 Badania przeprowadzane nad skutkami 
zdarzeń traumatycznych człowieka najczęściej prowadzone są u osób, które  
już mają stwierdzone zaburzenie po stresie traumatycznym. Należy jednak  
zaznaczyć, iż u osób bez takiej diagnozy, szczególnie w pierwszej fazie powrotu do 
równowagi psychicznej po zdarzeniu traumatycznym mogą występować  
podobne zaburzenia. Istotne jest zatem, aby psycholog do którego trafi  
jednostka z problemem, zawsze po wystąpieniu tego typu zdarzeń określał poziom 
funkcji pamięci, uwagi i odporności na dystraktory u pracowników, którzy  
uczestniczyli w zdarzeniach traumatycznych w pracy. Powinien również ustalić,  
czy przez wystąpienie określonego zaburzenia pracownik nie musi zostać  
odsunięty od wykonywania czynności zawodowych. Dotyczy to głównie stanowisk, 
gdzie wymagana jest duża sprawność psychofizyczna.22 

Podstawowymi problemami pracowników, którzy doświadczyli traumy jest 
utrata kontroli nad sobą i światem wokół oraz odbieranie świata zewnętrznego jako 
niebezpieczne i wrogie miejsce. Często osoby z tego rodzaju problemem mają 
poczucie, że nie przynależą już do normalnego świata, tracą do siebie zaufanie, są 
rozdrażnione i wyczerpane, izolują się od innych ludzi. Czasami zdarza się, że  
u niektórych osób samo nazwanie problemu czy też uzyskanie właściwej diagnozy 
daje natychmiastowy efekt terapeutyczny. Obowiązkiem pracodawcy jest 
zapewnienie odpowiedniej opieki dla osób których dotyczy problem, najlepiej  
w postaci psychologa, który zapewni im fachową opiekę. Głównym zadaniem 
psychologa pracującego dla danej instytucji jest oczywiście działanie na rzecz 
zdrowia pracowników oraz maksymalne ograniczenie negatywnych skutków 
zaburzeń w funkcjonowaniu zatrudnionych dla sposobu wykonywania  
i bezpieczeństwa pracy. Bardzo ważne zatem jest, aby psycholog był w stanie 
określić, na ile doznany przez pracownika uraz psychiczny w związku ze zdarzeniem 
traumatycznym w pracy utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Kluczowa jest ocena 
aktualnego stanu pracownika, czyli zbadania jego nastroju, dynamiki objawów, 
wypytanie o występowanie traum w przeszłości oraz stosowanie substancji 
psychoaktywnych. Precyzyjna diagnoza u osoby, która doświadczyła zdarzenia 
traumatycznego ma ogromne znaczenia, bo na tej podstawie tworzy się zalecenia 
do dalszego postępowania z pacjentem. W pierwszej kolejności jest to najczęściej 
skierowanie do odpowiedniego lekarza psychiatry, udzielenie wsparcia 
psychologicznego. Podczas pierwszych spotkań uwagę należy skupić na 
znormalizowaniu objawów stresu traumatycznego oraz wzmocnić zasoby radzenia 
sobie z nimi. Ważne jest równie, aby czasowo odsunąć pracownika od pracy na 
stanowisku, na którym pełna sprawność psychomotoryczna ma kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa pracownika wykonującego pracę oraz innych ludzi. 

 
Streszczenie 
Istnieje ewidentny związek między niekorzystnymi psychospołecznymi  

warunkami pracy i negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, zarówno w sferze 
zdrowia psychicznego, jak i społecznego, co powoduje, że ryzyka psychospołeczne 
stają się jednym z głównych problemów zdrowia każdego człowieka, mającym wpływ 

 
21 G. Babiker, Bryant R., Zespół ostrego stresu, PWN, Warszawa 2003, s. 18. 
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na funkcjonowanie ogółu społeczeństwa. Stres zawodowy wiąże się z różnego 
rodzaju chorobami, depresją oraz dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi. 
Udowodniono, że wysokie wymagania psychologiczne w pracy, niski poziom kontroli 
pracownika nad wykonywaną przez niego pracą oraz nierównowaga wysiłku  
i wynagrodzenia stwarzają ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego, 
skutkując również koniecznością zwiększania nakładów na ochronę zdrowia. Wpływ 
psychospołecznych czynników ryzyka na różne aspekty zdrowia motywują 
pracodawców do podejmowała wysiłku jakiego wymaga zmierzenie się  
z wyzwaniami współczesnego środowiska pracy i zapewnienie ochrony zdrowia 
pracowników na całym świecie. 

Słowa kluczowe: zagrożenia, praca, stres. 
 
Summary 
There is an obvious link between unfavorable psychosocial working conditions 

and negative health consequences, both in the mental and social spheres, making 
psychosocial risks one of the main health problems of every human being,  
affecting the functioning of society as a whole. Occupational stress is associated with 
various diseases, depression and musculoskeletal ailments. It has been proven that 
high psychological requirements at work, low level of employee control over the work 
performed, and imbalance of effort and mental and somatic health disorders. 
Resulting also in the need to increase expenditure on health protection. The impact 
of psychosocial risk factors on various aspects of health motivates employers to 
make the effort required to face the challenges of the modern work environment and 
ensure the health of workers around the world.  

Key words: risks, work, stress. 
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
 

BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA STANOWISKA PRACY  
NA PRZYKŁADZIE STANOWISKA PRACY Z KOMPUTEREM 

 
 

Wstęp 
Bezpieczeństwo i ergonomia stanowiska pracy to dwa ważne elementy, na 

które nie zwracamy uwagi zatrudniając się w nowym miejscu pracy, a są bardzo 
istotne. Bezpieczeństwo najprościej można ująć, jako stan dający poczucie 
pewności oraz gwarancję na jego zachowanie. Bezpieczeństwo jest pojęciem 
bardzo szerokim i ma odniesienie w wielu dziedzinach naukowych, jak również  
w życiu. Przecież każdy z nas chce się czuć bezpiecznie nie tylko w swoim miejscu 
zamieszkania, ale także w miejscu pracy. Dlatego tak istotne jest bezpieczeństwo 
na stanowiskach pracy. Po stronie pracodawcy leży obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy, wymuszają to na nich normy prawa 
krajowego i nie tylko. Każdy pracownik musi być przeszkolony by móc zgodnie  
z przepisami wykonywać swoje zadania oraz przede wszystkim w sposób 
bezpieczny, by nie narażać siebie i swojego zdrowia. Niestety bywa często, że praca 
z komputerem jest bagatelizowana przez tych, którzy wykonują pracę fizyczną. 
Tymczasem pracując przez wiele godzin przy komputerze można nabawić się 
większych problemów zdrowotnych niż pracując fizycznie. 

 
Prawidłowa organizacja stanowiska pracy 
Prawidłowa organizacja stanowiska pracy przy komputerze powinna być 

wygodna, bezpieczna i zdrowa dla potencjalnego pracownika. Kluczowe znaczenie 
w tym aspekcie ma ergonomia, czyli najprościej mówiąc – dostosowanie warunków 
pracy do możliwości psychofizycznych pracownika.  

Podstawą prawną określającą zasady BHP pracy przy komputerze jest 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe. Według przepisów pracownikiem przy stanowisku z monitorem 
ekranowym jest każda osoba, która wykorzystuje na swoim miejscu pracy monitor 
przynajmniej przez połowę czasu trwania pracy, np. przez 4 godziny. 
Bezpieczeństwo pracy jest bardzo ważne na każdym stanowisku, ale równie ważna 
jest ergonomia. 

Ergonomia wywodzi się z języka greckiego: ergon oznacza pracę, zaś nomos 
prawo naturalne. Jako pierwszy w literaturze przedmiotu pojęcia tego użył  
W.B. Jastrzębowski, analizując stosunki zachodzące między człowiekiem, a pracą  
i jej wynikami”.1 Ergonomia może być określana jako interdyscyplinarna nauka, 
zajmująca się przystosowaniem narzędzi, sprzętów oraz warunków pracy do 
anatomicznych i psychofizycznych cech człowieka, jak i jego możliwości, ma 
zapewniać wydajne i sprawne oraz bezpieczne wykonywanie pracy przy jak 
najniższym koszcie biologicznym. Ergonomia korzysta z dorobku takich dziedzin 

 
1 B. Rączkowski, BHP w praktyce, Gdańsk 2020 r., s. 439. 
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oraz nauk, jak: psychologia pracy, socjologia pracy, medycyna pracy, organizacja 
pracy oraz nauki techniczne jako przykład można podać np. budowę maszyn.  
W ergonomii dominującym elementem jest człowiek, założenie to stanowi podstawę 
podziału dyscyplin składowych ergonomii na dwie grupy nauki. Pierwsza z nich  
dotyczy człowieka, a druga technik. Dyscypliny pierwszej grupy badają  
i przystosowują „element ludzki”, dyscypliny drugiej badają „element techniczny”. 
„Wspólnym ich celem jest zrównoważony stan układu człowiek-maszyna  
i niezawodność jego funkcjonowania, a zasada metodologiczną – kompleksowość  
i komplementarność działań”.2 

Ergonomia obejmuje nie tylko dostosowanie warunków pracy do ludzkich 
możliwości, ale również właściwy dobór pracownika do danego stanowiska pracy 
 i jego właściwą edukację. Wykorzystując ergonomię można zaprojektować 
całkowicie nowe stanowisko pracy lub skorygować już istniejące, poprzez 
zastosowanie: 

- ergonomii korekcyjnej; 
- ergonomii koncepcyjnej. 
 
Czym różnią się obydwie definicje ergonomii? 
„Ergonomia korekcyjna zajmuję się analizą już istniejących stanowisk pracy  

z punktu widzenia ich dostosowania do psychofizycznych możliwości pracowników 
oraz formułowaniem zaleceń mających na celu polepszenie warunków pracy, 
zmniejszenie istniejących obciążeń, a także poprawę wydajności i jakości pracy”.3 
Ergonomią korekcyjną zajmują się specjaliści lekarze higieny lub pracownicy służby 
BHP. Wykrywają oni braki lub błędy dotyczące stanowisk pracy i przedstawiają je 
pracodawcy. 

Ergonomia koncepcyjna – jej głównym celem jest takie zaprojektowanie 
narzędzi, urządzeń czy maszyn oraz całego obiektu przemysłowego, aby spełniał 
on podstawowe wymagania ergonomii.4 Jest ona nie tylko ważna w projektowaniu 
dużych urządzeń czy maszyn dla fabryk, ale także w ustaleniu np. pomieszczeń 
biurowych. Ergonomia koncepcyjna dotyczy między innymi oświetlenia  
w pomieszczeniach pracy biurowej, optymalnego rozmieszczenia biurek, monitorów 
czy krzeseł. Długotrwałe siedzenie na nieergonomicznym krześle może  powodować 
ból pleców, a np. źle dobrane oświetlenie może powodować pogorszenie wzroku 
 u pracownika. Z tego względu ergonomiczne warunki pracy są tak ważne nie tylko 
w dużych fabrykach przemysłowych, ale także w biurze wyposażonym w stanowiska 
komputerowe. 

Im wygodniej pracuje się pracownikowi, tym jest on bardziej zmotywowany  
i skoncentrowany na swoich zadaniach. Ergonomia stanowiska pracy ma za zadanie 
tak przygotować miejsce pracy aby było jak najbardziej przystosowane do potrzeb 
osoby jej zajmującej. W takim razie jak powinno wyglądać ergonomiczne stanowisko 
pracy? 

Zacznijmy od definicji stanowiska pracy, czyli przestrzeni pracy  
z wyposażeniem, w której pracownik lub kilku pracowników wykonują pracę.  

 
2 Tamże, s. 439. 
3 Tamże, s. 441. 
4 Tamże, s. 441. 
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Według normy stanowisko pracy danego pracownika tworzy ogół środków 
pracy (narzędzie maszyny, meble i inne przedmioty stosowane w systemie pracy), 
znajdujących się w przestrzeni pracy (przestrzeń przewidziana dla osób lub grup 
osób do wykonania zadania roboczego) otoczonych środowiskiem pracy  
(czynnikami fizycznymi, organizacyjnymi, społecznymi i kulturowymi otaczającymi 
człowieka  w przestrzeni pracy).5  

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób pracuje na stanowiskach pracy  
z komputerem, jeśli nie przez cały dzień, to przez kilka godzin dziennie. Niestety 
praca z komputerem nie jest dobra dla zdrowia z uwagi na możliwość negatywnego 
wpływu na narząd wzroku, czy narząd ruchu (występowanie zmian 
zwyrodnieniowych, ból głowy). Dlatego też zadaniem pracodawcy jest stworzenie 
takiego miejsca pracy, by skutki te zniwelować lub całkowicie wyeliminować. Nie da 
się przecież pracować gdy nasze stanowisko pracy nam na to nie pozwala, np. 
poprzez wadliwe oświetlenie lub krzesło bez regulacji wysokości i podłokietników. 

Przykładem stanowiska pracy pod kątem zastosowania rozwiązań 
ergonomicznych jest stanowisko pracy z komputerem. Wyposażenie takiego 
stanowiska stanowi komputer  z oprzyrządowaniem (monitor, drukarka, klawiatura), 
a także biurko i inne sprzęty.6 Planowanie stanowiska pracy wyposażone w monitor 
ekranowy powinno uwzględniać: 

- liczbę i rozmiary zakupionego sprzętu; 
- charakter pracy;  
- ustanowienie stanowiska względem oświetlenia tzn. ekran monitora 

powinien być ustalony poprzecznie względem okien, w odległości około 1 m 
od nich; 

- dostateczna przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich 
elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych; 

- odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić co najmniej  
0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora 0,8 m.  
 

Wymogi dobrej organizacji stanowiska komputerowego 
Siedzisko 
Krzesło na ergonomicznym stanowisku pracy powinno posiadać dostateczną 

stabilność, najlepiej pięciopodporową z kółkami jezdnymi, regulację wysokości 
siedziska w zakresie 400-500 mm, licząc od podłogi, regulację wysokości oparcia 
oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu, możliwość 
obrotu wokół własnej osi pionowej o 360° oraz podłokietniki.7 „Na życzenie 
pracownika, a także, gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, 
spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze – stanowisko pracy należy wyposażyć  
w podnóżek. Podnóżek powinien mieć kąt pochylenia w zakresie 0°-15°, a jego 
wysokość powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z cech 
antropometrycznych.”8 

Biurko 
Konstrukcja biurka powinna być wystarczająco duża, by zmieściły się wszystkie 

przydatne przedmioty takie, jak: monitor, klawiatura oraz myszka. Powierzchnia 

 
5 B. Rączkowski  BHP w praktyce , Gdańsk 2020 r., s. 446. 
6 Tamże, s. 455. 
7 K. Grodzicka-Lisek , Niezbędnik specjalisty ds. bhp, s. 33. 
8 B. Rączkowski  BHP w praktyce, Gdańsk 2020 r., s. 458. 
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biurka powinna być matowa, najlepiej w jasnym odcieniu, a jego minimalna wielkość 
winna wynosić  80x120 cm. Wysokość  biurka musi zapewnić możliwość naturalnego 
ułożenia dłoni przy obsłudze klawiatury i odpowiedni kąt obserwacji monitora. 
Średnio przyjmuję się za standardową wysokość 72-75 cm. 

Monitor 
Aby zminimalizować problem z narządem wzroku oraz bólem głowy należy 

pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu od ekranu monitora. Odległość 
powinna wynosić minimum 40 cm od oczu, a kąt obserwacji ekranu od 20° do 50°. 
Monitor powinien mieć możliwość łatwej i szybkiej regulacji kontrastu oraz 
jaskrawości ekranu. Obraz na monitorze powinien być stabilny, bez tętnienia lub 
innych form niestabilności. Ekran monitora powinien być pokryty warstwą 
antyodbiciową lub wyposażony w odpowiednie filtry. 

Klawiatura  
Klawiatura powinna stanowić odrębny element sprzętu komputerowego. Jej 
konstrukcja powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie takiej pozycji, która nie 
będzie powodować zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas wykonywanej 
pracy. Szczególnie powinna posiadać możliwość regulacji kąta nachylenia  
w zakresie 0°-15° oraz odpowiednią wysokość – przy spełnieniu warunku, aby 
wysokość środkowego rzędu klawiszy alfanumerycznych z literami A,S… , licząc od 
płaszczyzny stołu, nie przekroczyła 30 mm dla przynajmniej jednej pozycji 
pochylenia klawiatury.9 Powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na  
niej się znajdujące kontrastowe i czytelne. 

Oświetlenie 
Najlepiej, aby pomieszczenie rozświetlało światło naturalne, jeśli jednaj nie jest 

to możliwe, ważne aby pracownikom zapewnić dodatkowe źródło światła np. 
lampkę. Według zasad ergonomii pracy biurowej należy ustawić je tak, aby refleksy 
odbijane od monitora nie raziły w oczy. Natężenie światła powinno wynosić przy 
około 50lx. Kiedy światło słoneczne w pomieszczeniu jest zbyt mocne należy 
zamontować rolety lub żaluzje.10 

Mikroklimat 
W miejscu pracy istotny wpływ mają także warunki mikroklimatyczne. Przy 

pracy siedzącej temperatura powietrza w lecie powinna wynosić od około 20-24 
stopni C, a w zimie gdy każdy z nas ma cieplejszą odzież może być niższa i wynosić 
około 18-22 stopni C. Najważniejsze jest by w pomieszczeniu pracy siedzącej przy 
komputerze temperatura nie może być niższa niż 18 stopni C, do czego zobowiązuje 
zapis rozporządzenia o ogólnych warunkach bhp. 

Wilgotność, wentylacja, klimatyzacja, hałas 
Wilgotność powietrza powinna być taka, aby nie powstawało uczucie suchości, 

wysychania śluzówek ust i nosa oraz suchości skóry. „Każdy człowiek posiada 
wrodzone możliwości oceny stanu warunków mikroklimatycznych. Dlatego też jako 
miarę komfortu cieplnego coraz częściej przyjmuje się subiektywne odczuwanie 
temperatury przez człowieka”.11 Dostosowanie mikroklimatu pomieszczenia pracy 
powinno być dopasowane w oparciu o subiektywny komfort termiczny każdego 
pracownika. 

 
9 B. Rączkowski  BHP w praktyce, Gdańsk 2020 r., s. 459. 
10 https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracodawcow/1638/ergonomia-pracy-biurowej-na-co-powinnismy-

zwrocic-uwage, (dostęp: 08.11.2021). 
11 J. Olszewski, Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Poznań 1997 r., s. 77. 
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Wentylacja od której zależy wymiana powietrza powinna być naturalna czyli 
okna oraz grawitacyjna i mechaniczna czyli ciągi wentylacyjne. „Powinna zapewnić 
wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 20m3 świeżego powietrza na godzinę 
na zatrudnionego.12 

Klimatyzacja pomieszczenia w naszej strefie klimatycznej nie jest konieczna, 
ale w wielu zakładach  pracy jest już czymś normalnym, co jest podyktowane zmianą 
temperatur, jaką w ostatnich latach obserwujemy latem w Polsce. Ze względu na 
utrzymanie dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na możliwe źródła zanieczyszczenia takie, jak np. wykładziny  
i meble, szczególnie nowe mogą wydzielać formaldehyd. 

Hałas w pomieszczeniach biurowych jaki jest emitowany przez kserokopiarki, 
telefony, faksy najczęściej nie występuje w natężeniach, które powodowałyby 
uszkodzenia narządu słuchu, ma charakter jednak przeszkadzający. ”Dopuszczalne 
wartości równoważnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach dla pracy biurowej ze 
względu na jego działanie w pracy umysłowej wynoszą 55-65 dB.13 

Wszystkie te elementy składają się na ergonomiczne stanowisko pracy. 
Wystarczy, że jeden z nich będzie niewłaściwie dopasowany, a całe stanowisko 
pracy może przysparzać kłopotów pracownikowi, dlatego wszystkie elementy są 
równie ważne. 

Ergonomiczne stanowisko pracy to jedno, ale ważne jest także, aby pilnować 
podstawowych zasad pracy z komputerem takich jak : 

- każdego dnia wietrzyć pomieszczenie, w którym się znajduje stanowisko 
pracy; 

- w zależności od potrzeb czyścić ekran monitora płynem elektrostatycznym  
(nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu); 

- „łączyć przemiennie pracę związaną z obsługą komputera z innymi 
rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych 
pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy 
obsłudze monitora ekranowego lub korzystać z co najmniej pięciominutowej 
przerwy wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze 

monitora ekranowego.”14 Wyjątkiem są kobiety w ciąży, mogą pracować 

przy monitorach ekranowych do 4 godzin dziennie. 
Niezmiernie ważne jest również utrzymywanie porządku na biurku, tutaj 

pomocne okażą się również organizery, segregatory oraz dodatkowe szuflady  
w biurku do przechowywania ważnych dokumentów oraz akcesoriów biurowych. 

 
Ergonomia miejsca pracy – zasady, których nie należy łamać 
Każdy z nas spotkał się lub zastanawiał czy ergonomiczne stanowisko pracy  

biurowej to fanaberia czy może jednak ma wpływ na efektywność pracy oraz zdrowie 
pracowników. Niektórzy uważają, że ergonomia to wymysł leniwych pracowników 
lub niepotrzebny chwyt marketingowy, który ma na celu zakup droższych sprzętów 

 
12https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539

182278&html_tresc_root_id=19382&html_tresc_id=22318&html_klucz=19558&html_klucz_spis  
(dostęp: 11.11.2021). 

13https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539
182278&html_tresc_root_id=19382&html_tresc_id=22318&html_klucz=19558&html_klucz_spis  
(dostęp: 11.11.2021). 

14 B. Rączkowski  BHP w praktyce, Gdańsk 2020r., s. 460. 
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czy urządzeń przez pracodawców. Jednak specjaliści od bezpieczeństwa i higieny 
pracy podkreślają, że ergonomia na każdym stanowisku pracy jest niezbędna dla 
zdrowia i samopoczucia pracowników. A jak wiadomo zdrowy pracownik, który 
pracuje na ergonomicznym stanowisku pracy jest wydajniejszy i jego praca jest 
bardziej efektywna. Można by powiedzieć, że ergonomia stanowiska pracy to niższe 
koszty pracownicze, gdyż wszystkie problemy zdrowotne i możliwość wypadku przy 
pracy zostają ograniczone, co nie powoduje kosztów pracodawcy związanych  
z nieobecnością pracownika podczas zwolnień lekarskich. Oczywiście na każdym 
stanowisku pracy najbardziej i najlepiej przystosowanym do potrzeb pracownika są 
przepisy BHP których należy kategorycznie przestrzegać, są również pewne zasady, 
których nie należy łamać takie jak : 

- zakaz pracy na stanowiskach pracy z monitorem osobom 
nieupoważnionym; 

- zakaz samodzielnego naprawiania urządzeń komputerowych oraz innego 
sprzętu zasilanego energią elektryczną; 

- zakaz stosowania magnesów w tym np. biżuterii magnetycznej, która może 
zaburzyć pracę sprzętu; 

- zakaz korzystania z oprogramowani lub innych źródeł danych które mogą 
prowadzić do instalacji złośliwych wirusów; 

- zakaz czyszczenie na mokro komputera oraz innych urządzeń zasilanych 
energią elektryczną; 

- zakaz jedzenia oraz palenia papierosów na stanowisku pracy. 
Każde stanowisko pracy niesie za sobą pewne zagrożenia i tak samo jest  

w przypadku pracy z monitorem ekranowym. Wpatrywanie się w monitor i skupianie 
na nim wzroku powoduje, że pracownik rzadziej mruga, co może prowadzić do 
wysuszenie oka, a w konsekwencji do powstania zespołu suchego oka. Praca  
w złym oświetleniu oraz migające monitory także przyspieszają proces osłabienia 
wzroku u pracowników, mogą również powodować migreny. Wymuszona praca 
siedząca, osłabienie mięśni szkieletowych prowadzi do nieprawidłowej postawy, co 
wiąże się z bólami kręgosłupa, które w rzadkich przypadkach, ale niestety mogą 
prowadzić do kłopotów z układem nerwowym. Pracownik spędzający wiele godzin 
przy komputerze, który również nie dba o swoją dietę po paru latach może nabawić 
się problemów z trawieniem oraz nadwagą. Każdy z nas pracuje z komputerem  
i każdego z nas te dolegliwości mogą spotkać, dlatego tak ważna jest ergonomia 
oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa. Każdy kto spędza dużo czasu przy 
komputerze powinien zachować równowagę i po powrocie do domu udać się na 
spacer, uprawiać jakiś sport lub wyjść z psem jeśli jest jego posiadaczem. W tym 
wypadku najlepiej dostosowane stanowisko pracy nie zastąpi tak oczywistych 
czynności, które wyeliminują stres, ale także zregenerują nam oczy czy pozwolą 
odpocząć naszemu kręgosłupowi. Oczywiście ważne są także przerwy w trakcie 
pracy z komputerem lub praca naprzemienna, jednak gdy długo pracujemy  
z monitorem możemy robić 5 minutową przerwę i w tym czasie patrzeć w dal lub na 
zielone elementy, co odciąży wzrok. 
     W przypadku stanowiska pracy wyposażonego w komputer (ta zasada dotyczy 
wszystkich stanowisk pracy), pracodawca jest zobowiązany do oceny warunków 
pracy. Przy pracy z komputerem ocena powinna zawierać między innymi kwestie 
dotyczące: 
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- organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia 
w sposób spełniający wymogi BHP; 

- stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy zapewniającego 
bezpieczeństwo pracy, ochrona przed porażeniem prądem; 

- obciążenie narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego 
pracownika; 

- obciążenie pracowników czynnikami fizycznymi, nieodpowiednie 
oświetlenie; 

- obciążenie psychofizyczne pracowników. 
Ocena o której mowa powinna być przeprowadzona dla nowo powstałych 

stanowisk lub tych, na których wystąpiły zmiany organizacyjne bądź wyposażenie. 
Certyfikowani zawodowi ergonomiści opracowali model czterech punktów, które 
powinny być spełnione w każdym miejscu pracy, jako podstawowe standardy. 
Niestety w dalszym ciągu istnieją miejsca, w których nie są przestrzegane.15 

 
Podsumowanie 
Podsumowując zasady ergonomii w biurze, najistotniejsze są 4 podstawowe 

zasady:  
1. Krzesło przystosowane w taki sposób, że swobodnie dotyka się stopami 

podłoża; 
2. Możliwość oparcia pleców o krzesło; 
3. Odpowiednie oświetlenie nieobciążające wzroku; 
4. Odpowiednio przystosowana klawiatura oraz myszka. 
Jeśli stanowiska pracy spełniają te zasady, wówczas praca nie jest 

obowiązkiem lecz przyjemnością. 
„Każdy pracodawca musi pamiętać, że prawidłowo przygotowane miejsce 

pracy wpływa na efektywność pracowników. Ergonomia pokazuje wkład  
i zaangażowanie pracodawcy w dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, 
sprzyja kulturze bezpieczeństwa i higieny pracy”.16 

Filarami każdej firmy są ludzie. Dzięki nim firma może osiągnąć sukces. Sukces 
przedsiębiorstwa, to sukces ludzi i odwrotnie, dlatego tej zasady powinien trzymać 
się każdy pracodawca, zapewniając pracownikom ergonomiczne stanowiska pracy. 

Ergonomia stanowisk pracy oraz bezpieczeństwo to bardzo istotne elementy,  
o jakich my pracownicy, a kiedyś może także pracodawcy – musimy pamiętać. 
Każdy zatrudniony na stanowisku pracy musi mieć zapewniony komfort oraz 
bezpieczeństwo. Dzięki tym elementom praca będzie przyjemnością, a nie 
koniecznością. Zadowolony pracownik z pracy, a co za tym idzie – ze stanowiska 
pracy, to również same korzyści dla pracodawcy. Nie warto oszczędzać na 
urządzaniu stanowisk pracy. Jak pokazano w artykule, dobrze przystosowane 
stanowisko pracy według zasad ergonomii oraz przepisów BHP, to gwarancja 
wydajnej pracy pracowników, czego nie należy bagatelizować. 

W dzisiejszych czasach potencjalni pracownicy również zwracają uwagę na 
warunki pracy oraz stanowiska pracy, przy jakich będą spędzać większość swojego 

 
15 https://dlabiura24.pl/blog/zasady-ergonomii-w-biurze-organizacja-stanowiska-pracy-biurowej,  

(dostęp: 08.11.2021). 
16 https://bezpieczenstwo-bhp.pl/blog/blog-o-bezpieczenstwie-bhp/ergonomia-w-pracy-biurowej-i-przy-

komputerze (dostęp: 08.11.2021). 
 



192 
 

 

dnia. Każdy pracownik ma prawo zwrócić uwagę na to, czy ergonomia stanowiska 
pracy jest prawidłowa. Jeśli nie jest, to może poprosić o jej zastosowanie, ponieważ 
ma ona ogromny wpływ na pracę. 

Nie można ukryć, że w dzisiejszych czasach życie ludzkie zdominowała pozycja 
siedząca. 8 lub więcej godzin w pracy w pozycji siedzącej, następnie kolejne godziny 
spędzone w samochodzie lub autobusie oraz w domu. Długotrwałe wykonywanie 
pracy w pozycji siedzącej może doprowadzić do dolegliwości bólowych i zmian 
zwyrodnieniowych odcinka szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. 
Najważniejsze dla prawidłowej pozycji ciała podczas pracy siedzącej jest 
dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych wymiarów pracownika oraz do 
rodzaju wykonywanych czynności. Przy urządzaniu stanowisk pracy kierujmy się 
więc zasadą by było ergonomicznie oraz bezpiecznie. 

 
Streszczenie 
Ergonomia pokazuje wkład i zaangażowanie pracodawcy w dbałość  

o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, sprzyja kulturze bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Filarami każdej firmy są ludzie. Dzięki nim firma osiągnąć może sukces. 
Sukces przedsiębiorstwa, to sukces ludzi i odwrotnie – tej zasady powinien trzymać 
się każdy pracodawca, zapewniając pracownikom ergonomiczne stanowiska pracy. 
Ergonomia stanowisk pracy oraz bezpieczeństwo to bardzo istotne elementy,  
o jakich my – pracownicy musimy pamiętać. Każdy zatrudniony na stanowisku pracy 
musi mieć zapewniony komfort oraz bezpieczeństwo, dzięki czemu praca będzie 
przyjemnością, a nie koniecznością. 

Słowa kluczowe: ergonomia, stanowisko pracy, bezpieczeństwo 
 
Summary 
Ergonomics shows the contribution and commitment of the employer to the 

safety and health of employees, and contributes to the culture of occupational health 
and safety. People are the pillars of every company. Thanks to them, the company 
can achieve success. The success of an enterprise is the success of people, and 
vice versa, this principle should be followed by every employer, providing employees 
with ergonomic workplaces. Ergonomics of workplaces and safety are very important 
elements that we – employees must remember. Everyone working at the workplace 
must be provided with comfort and safety, and thanks to these elements, work will 
be a pleasure, not a necessity. 

Key words: ergonomics, workplace, safety.  
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