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Wstęp 
 

Bezpieczeństwo społeczne wymaga wielu działań podejmowanych głównie 
przez samorząd terytorialny, lokalne społeczności, towarzystwa, autorytety itd. 
Ważne są działania w sferze socjalnej jako pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, 
promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, ochrony rodziny, ochrony 
zdrowia. Osobliwością większości tych  działań są umiejętności zarządcze jednostek 
i instytucji, ale także psychologiczne i pedagogiczne podejście osób udzielających 
wsparcia. Ma tu znaczenie wiedza i kreowanie warunków zdrowotnych człowieka  
w otoczeniu. Działania te wymagają również specjalistycznej i społecznej edukacji.  

W obszarze powyżej określonej problematyki koncentrują swoje 
zainteresowania i działalność naukową Autorzy artykułów zebranych w niniejszym 
numerze kwartalnika Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla 
Bezpieczeństwa. Prace zostały ujęte w kilku działach: Bezpieczeństwo narodowe, 
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo zdrowotne, Psychologia  
i Pedagogika. 

W publikacji ujętej w części kwartalnika Bezpieczeństwo narodowe, podjęto 
problematykę kompetencji współczesnego oficera Wojska Polskiego. Rozważono 
kompetencje, którymi winien dysponować oficer XXI wieku, w szczególności 
kompetencje społeczne. Ze względu na to, że współczesne zadania sił zbrojnych 
mają charakter zintegrowanych przedsięwzięć, podczas których realizowane są 
zadania militarne i niemilitarne, kształtowanie kompetencji przywódczych kadry stało 
się koniecznością. W artykule skupiono się na kompetencjach i umiejętnościach 
oficerów, które są niezbędne do skutecznej realizacji zadań w nowoczesnym 
środowisku bezpieczeństwa, mającym również wymiar międzynarodowy. 
Przedstawiono także informacje dotyczące ewolucji kształcenia kadr Wojska 
Polskiego oraz zmian środowiska, w jakim Siły Zbrojne RP funkcjonują. Wnioski 
oparto o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz doświadczenie zawodowe 
autorów (K. Orzech, M. Miszczuk). 

Autorka publikacji w dziale Bezpieczeństwo wewnętrzne zwróciła uwagę na 
kwestie prawne, a w szczególności zagadnienia dotyczące przestrzegania prawa 
godności oraz ochrony danych osobowych, w ramach zadań wykonywanych przez 
pracowników ochrony. Wiadomo, że w codziennej pracy firmy świadczące usługi  
z zakresu ochrony fizycznej obiektu skupiają się na zapewnieniu skutecznej ochrony 
obiektu. Autorka uznała, że profesjonalna ochrona to jednak znacznie coś więcej. 
Określiła, że profesjonalizm to także znajomość prawa, przestrzeganie zasad etyki 
zawodowej, kultura i estetyczny wygląd. Podkreśliła, że powyższe czynniki 
przedkładają się na zaufanie podmiotu korzystającego z usług firmy ochroniarskiej. 
Jest to szczególnie ważne w dobie współczesnych wyzwań, a w szczególności 
aktualnej sytuacji związanej z pandemią, które dotyczą wszystkich pracodawców,  
w tym także firm świadczących usługi z zakresu ochrony obiektu (A. Fiałkowska). 

Bezpieczeństwo personalne w kontekście agresji, motywacji osiągnięć osób  
trenujących sporty walki stały się przedmiotem eksperymentu Autora kolejnego 
artykułu. Celem badań było określenie istotnie statystycznych różnic w poziomie 
agresji i motywacji osiągnięć ze względu na trenowanie sportów walki. W badaniach 
uczestniczyły dwie stuosobowe grupy osób trenujących sporty walki. Grupę 
kontrolną stanowiły osoby na co dzień nieaktywne sportowo. Przyjęto hipotezę, że 
agresja i motywacja osiągnięć nie różnicuje istotnie wyników ze względu na 
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aktywność sportową. Analizy wykazały, że agresja nie zależy od uprawiania sportów 
walki. Ogólny syndrom agresji w obydwu badanych grupach był średnio na tym 
samym poziomie. Agresja fizyczna i werbalna była istotnie wyższa u osób, 
które nie były aktywnymi sportowcami, zaś wskaźnik wrogości i gniewu był istotnie 
wyższy w grupie osób uprawiających sporty walki. Natomiast motywacja osiągnięć 
była zależna od aktywności sportowej. Osoby, które nie były aktywne sportowo 
posiadały istotnie wyższy poziom motywacji osiągnięć niż respondenci, którzy 
uprawiali sporty walki (S. – D. Lendo). 

Wśród wielu kłopotów związanych z obecną pandemią pojawiły się liczne 
problemy w zakresie Bezpieczeństwa zdrowotnego, których dotyczą dwie 
publikacje. W pierwszej Autorka przeanalizowała politykę zdrowotną Polski. 
Określiła zdrowie, jako  jedną z najbardziej cenionych wartości uniwersalnych: 
społecznych i indywidualnych, będącą podmiotem polityki społecznej we wszystkich 
państwach. Polska jako członek ONZ kieruje się w tym względzie badaniami  
i wytycznymi WHO. Ponadto, wraz z wejściem do Unii Europejskiej dostosowuje 
politykę zdrowotną w naszym kraju do postanowień Wspólnoty i Konstytucji RP,  
w której ujęto podstawowe wymagania w zakresie zdrowia publicznego oraz 
określono prawa obywateli do ochrony ich zdrowia. Następnie Autorka rozważyła 
pojęcia dostępności opieki zdrowotnej, racjonalnego gospodarowania zasobami 
ochrony zdrowia. Scharakteryzowała również model ubezpieczeniowy ochrony 
zdrowia, rodzaje i strategie działalności leczniczej oraz programy polityki zdrowotnej 
do 2020 roku (D. Ciukszo). 

W następnym wartościowym artykule przedstawiono syntetycznie rolę 
kompleksowej rehabilitacji w procesie przywracania zdolności do pracy osób  
z niepełnosprawnościami. Zwrócono uwagę na dostępność rehabilitacji leczniczej, 
zawodowej i społecznej jako czynnika mającego decydujący wpływ na 
bezpieczeństwo zdrowotne tych osób. Stwierdzono, że renta szkoleniowa nie jest  
w obecnym kształcie skutecznym instrumentem aktywizacji zawodowej osób, które 
utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i nie daje im realnej 
możliwości przekwalifikowania zawodowego. Sformułowano również postulaty 
dotyczące dalszego rozwijania przedsięwzięć i działań w zakresie rehabilitacji 
kompleksowej (M. Maliszewski). 

Pragnę również zwrócić uwagę Państwa na cztery opracowania zebrane  
w kwartalniku w części Psychologia. W pierwszym z nich Autorka podjęła 
zagadnienie znaczenia stylów więzi dla rozwoju inteligencji emocjonalnej. Omówiła 
fazy budowania więzi wg Johana Bowlby’ego, a także wzorce przywiązania które 
opracowali: Mary Ainsworth, Mary Main i Judith Solomon oraz Kim Batholomew. 
Ponadto, przedstawiła koncepcję składników inteligencji emocjonalnej Reuvena 
Bar-Ona oraz wyniki badań potwierdzających korelacje między stylami przywiązania 
a inteligencją emocjonalną (K. Grześkowiak). 

W następnych trzech pracach Autor rozważył trzy koncepcje człowieka:  
w ujęciu behawiorystycznym, poznawczym oraz psychodynamicznym. Jak 
podkreślił, psychologia nurtu behawioralnego ujęła człowieka w sposób wyraźnie 
schematyczny, reaktywny, bez zwrócenia uwagi na aktywność własną czy też ujęcie 
wolnej woli. Jej celem było precyzyjne określenie warunków i źródeł środowiskowych 
oraz osobowych, rozumianych jako organiczne własności człowieka. Podlegały one 
obserwacji, mierzalności, ścisłym warunkom eksperymentalnym – możliwym do 
planowania i przewidywania zmianom w funkcjonowaniu człowieka i grup 
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społecznych, zgodnie z oczekiwaniami badaczy. Autor przypomniał, że 
behawioryzm wskazał również na wiele interesujących zjawisk w codziennym 
funkcjonowaniu człowieka jak przykładowo problem nawyków, uwarunkowań 
zachowania i koncepcje terapii różnorodnych zaburzeń w zachowaniu (M. Paluch). 

W kolejnej publikacji Autor zaakcentował, że psychologia poznawcza starała 
się nakreślić obraz człowieka samodzielnego, który jednak podlega określonym 
prawom i zależnościom w kwestiach rozwojowych i uwarunkowań 
neurobiologicznych. Docenił również istotny problem, którym było określenie 
różnych cech poszczególnych procesów psychicznych jak: pamięć, uwaga, 
myślenie, spostrzeganie a także wskazanie na stadialność i etapowość rozwoju 
człowieka, ujętego w dość precyzyjne ramy (M. Paluch). 

W ostatniej publikacji zarysowano psychodynamiczne ujęcie człowieka, które 
było w zasadzie pierwszą, istotną próbą zrozumienia przyczyn i mechanizmów 
ludzkiego zachowania. Autor podkreślił, że w koncepcjach tych zwrócono uwagę na 
aspekt funkcjonowania człowieka i jego przyczyn oraz uznano, że jest on trudny jeśli 
w ogóle możliwy do obiektywnego zmierzenia i zbadania. Jednak docenił, że  
w psychodynamice zwrócono uwagę na wiele interesujących przejawów cech 
psychiki człowieka. Przykładowo może to być przestrzeń nieuświadomionych 
mechanizmów, które kierują człowiekiem w jego codziennym działaniu, w relacjach 
ludzkich oraz znaczenie pierwotnych, wczesnych relacji z osobami ważnymi dla 
późniejszego rozwoju i postrzegania siebie w okresie dorosłości (M. Paluch). 

W dziale Pedagogika znajdujemy dwa opracowania. Pierwsze z nich zawiera 
wnikliwe rozważania na temat motywacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz motywacji 
pozytywnej i negatywnej. Autorka definiując motywację jako przyczynę działania, 
stwierdziła, że motywacja energetyzuje ludzkie zachowanie, prowokuje osobę do 
działania. Uznała również, że motywacja często wyjaśnia, dlaczego dana osoba 
działa na określonym poziomie. Konkludując rozważania podkreśliła, że ludzie mogą 
być zmotywowani do zrobienia prawie wszystkiego i odwrotnie, mogą być 
zmotywowani do robienia absolutnie niczego. Autorka dokonała pewnego 
podsumowania znaczenia motywacji w życiu człowieka, wskazała główne teorie 
motywacji oraz jej rodzaje, inspirując Czytelników do poszukiwań w zakresie 
zakreślonej problematyki badawczej  (D. Gloc). 

 Pandemia koronawirusa wpłynęła na szereg czynników związanych  
z codziennymi obowiązkami, pracą i nauką. Nauka na odległość stała się ogromnym 
wyzwaniem, niezależnie od tego, na jakim poziomie się odbywa. W artykule 
przedstawiono doniesienia z badań w zakresie trudności doświadczanych przez 
studentów w związku ze zmianą nauki ze stacjonarnej na on-line. Jednym  
z badanych obszarów jest dobrostan psychiczny studentów, który w okresie 
pandemii uległ zachwianiu wywołując poczucie izolacji, osamotnienia i zagubienia. 
Zdaniem Autorki studenci pozostali samotni i pogubieni w pandemicznej 
rzeczywistości, gdyż pandemia uwypukliła i spotęgowała wiele problemów 
związanych ze zdrowiem psychicznym studentów. Jednak to wywołało 
uruchomienie na wielu uczelniach różnych form wsparcia psychologicznego. 
Radzenie sobie z wyzwaniami, które pojawiły się w związku z sytuacją epidemiczną 
wpłynęło na relacje społeczne, wyniki w nauce, a także zdrowie i prawidłowy rozwój 
(I. Sorokosz). 

Lektura powyższych publikacji wywołała moje przekonanie, że wiedza, badania 
i działania Autorów w nich zawarte w dużym stopniu dostarczą Czytelnikom 
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powodów do refleksji i zainspirują do poszukiwań dobrych i nowych rozwiązań 
zmierzających ku wyższej jakości procesów edukacyjnych. Mogą też okazać się 
przydatne w usuwaniu wielu problemów wynikających z ustawicznie pojawiających 
się trudności. Zapraszam Szanownych Państwa do lektury. 

 
 
     prof. zw. dr hab. Maria Kozielska 
      Redaktor Naukowy 
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Krzysztof ORZECH, Marcin MISZCZUK 

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach  
 

KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO OFICERA WOJSKA POLSKIEGO 
 
 

Wstęp 
„Zapytałem swoich dowódców brygad, czego w pierwszej kolejności chcieliby 

mieć więcej. Wszyscy odpowiedzieli – wiedzy o kulturze”.1 
Cytat, od którego zaczyna się niniejszy artykuł, może jawić się dla wielu jako 

rewolucyjny, jednak rozważania w dalszej treści niniejszej publikacji będą 
wskazywać na wzrastającą rolę nauk społecznych w procesie budowania potencjału  
nowoczesnych oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Historia oręża 
polskiego wskazuje na szczególną rolę społeczną oficerów na przestrzeni wieków. 
Z pewnością, niebagatelny wpływ na kształtowanie obrazu o oficerach  
w mentalności społecznej ma okres dwudziestolecia międzywojennego. Okres 
między dwoma wojnami światowymi był wypełniony takimi wydarzeniami, jak 
odzyskanie przez Polskę niepodległości, zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej czy 
Powstania Śląskie. Ten moment był także szczególny ze względu na apogeum 
popularności oficerów Wojska Polskiego w ówczesnym społeczeństwie. Udział 
„szarży” w balach i rautach często wieńczyły anegdoty, którymi żyła przede 
wszystkim stolica. Oczywiście, nie można przecenić roli ówczesnych oficerów jako 
osób, które jedynie dbały o koloryt ówczesnych przyjęć. Cechy przodującego oficera 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego przywołuje w swojej książce Franciszek 
Kusiak: „[…] o pogodnym charakterze. Solidny. Inteligentny. Wysportowany,  
z bardzo dobrą prezencją. Znajomość regulaminów i instrukcji bardzo dobra. Jako 
instruktor uzdolniony”.2 Warto wskazać, iż oficerowie tamtych czasów, byli 
przykładem dla innych, nie tylko poprzez swoje dokonania w służbie. W relacji 
Jerzego Tumaniszwili, przedwojennego absolwenta Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej, w której przedstawia walory swojego dowódcy, czytamy: 
„Wpajał w nas ideały, które młodzież dzisiejsza odrzuciła jako mrzonki niegodne 
natury ludzkiej: wiarę w Boga, miłość Ojczyny i oddanie się służbie”.3 

Przykłady etosu oficera sprzed epoki w żadnym stopniu nie uległy 
przedawnieniu, co więcej – jak w soczewce skupiają najistotniejsze aspekty, które 
winny przyświecać każdemu oficerowi. Naturalnie w dzisiejszych czasach obowiązki 
i wizerunek oficera uległy zmianie, ze względu na charakter współczesnych sił 
zbrojnych oraz warunki, w jakich znajduje się Polska. Oczywiście, rola umiejętności 
przywódczych i zdolności do podejmowania trafnych decyzji i kompetencji  
w zakresie taktyki nigdy nie ulegnie zmianie. Należy pamiętać, iż w dzisiejszym 
świecie, istotna jest umiejętność współdziałania w ramach sojuszów, a także wysoki 
stopień adaptacji do zmieniających się warunków. Żołnierze realizują swoje zadania 
także (a może przede wszystkim) poza granicami swojego kraju. Nowoczesny oficer 
powinien wyróżniać się zestawem kluczowych cech charakteru, a także – poprzez 

 
1 Gen. Peter Chiarelli, wiceszef sztabu wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych,były głównodowodzący 

Multi-National Corps – Iraq. Żródło: V. Bados, Guidelines for Commanders and Staffs. 
Operationalization of Culture into Military Operations. Best practices, Granada 2010, s. 29. 

2 F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, s. 95. 
3 Ibidem, s. 97. 
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szkolenie i doskonalenie zawodowe, musi nabywać kluczowych kompetencji, 
niezbędnych do realizacji zadań. Dowódca przewodzi szczególnej grupie, której 
zadania mają na celu ochronę życia, zdrowia i mienia danej społeczności.  
W przypadku dowódcy wojskowego do zadań tych dochodzi obrona terytorium 
państwowego lub zamieszkałego przez daną społeczność, ochrona spuścizny 
kulturowej, infrastruktury gospodarczej i komunikacyjnej państwa. Zadania, aby 
zostały właściwie wykonane, wymagają wtedy wielu kompetencji ściśle wojskowych. 
Ogólnie, umiejętności dowódcy wojskowego można podzielić na: specyficznie 
wojskowe i te, które są charakterystyczne dla przewodzenia grupie – nazywa się je 
kompetencjami społecznymi.4 

Transformacja ustrojowa z przełomu lat 80 i 90 XX wieku była dla Sił Zbrojnych 
RP silnym bodźcem do wprowadzenia istotnych zmian, zarówno strukturalno-
organizacyjnych, jak i w sferze mentalnej. Pierwszym symptomem nadchodzącej 
zmiany było wprowadzenie cywilnej kontroli nad Siłami Zbrojnymi RP, jaką miał 
sprawować rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego – było to zwrócenie się ku 
demokratyzacji armii. Rozpatrując zasady obowiązujące w państwach o ustroju 
demokratycznym, należy wspomnieć o zasadzie sformułowanej przez Cycerona: 
cedant arma togae (niech oręż ustąpi przed togą), ponieważ siły zbrojne są 
narzędziem w rękach państwa, które stanowi podmiot realizujący obraną politykę.5 
Przystąpienie Polski do NATO w 1999 roku było kamieniem węgielnym, jeśli chodzi 
o synchronizację procedur, przepisów i modernizację uzbrojenia, by sprostać 
standardom obowiązującym wśród państw członkowskich Sojuszu. Fakt 
przynależności do NATO wiąże się z zobowiązaniami wobec innych państw 
członkowskich, zgodnie z treścią Traktatu Północnoatlantyckiego. Członkostwo  
w NATO otworzyło drzwi dla rozwoju współpracy z armiami krajów Sojuszu, zgodnie 
z rosnącym procesem integracji krajów Europy i Stanów Zjednoczonych. Wpływ na 
zmianę w sferze Sił Zbrojnych ma także proces globalizacji, który występuje  
w gospodarce, kulturze czy nauce. W roku 2009 zakończył się proces 
profesjonalizacji Wojska Polskiego, dzięki któremu, w Siłach Zbrojnych RP służą 
wyłącznie żołnierze zawodowi. Ma to niebagatelne znaczenie dla kształtowania roli 
lidera przez oficerów, zajmujących stanowiska dowódcze.6  

 
Cechy charakteru 
Współczesny oficer, jeszcze przed rozpoczęciem procesu kształcenia 

zawodowego, powinien legitymować się określonymi cechami charakteru, które 
będą predysponować go do skutecznego nabywania kompetencji zawodowych  
i realizacji zadań. Współczesny oficer powinien być bezwzględnie osobą ambitną. 
Jest to siła, która motywuje do walki, rozwoju i dążenia do pokonywania własnych 
ograniczeń. Dzięki temu, można stawiać sobie wymagające cele i konsekwentnie je 
osiągać. Po drugie, inteligencja – jest to szczególnie istotny przymiot, ponieważ 
współczesny oficer musi posiadać głęboką wiedzę przedmiotową, nie tylko 
merytoryczną, lecz także ogólną, z dyscyplin takich jak: antropologia, geopolityka, 

 
4 T. Grabińska, T. Smal, Kształtowanie kompetencji dowódczych i społecznych w Wyższej Szkole 

Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Bezpieczeństwo Obronność Socjologia  
Nr 3, Warszawa 2015, s. 143-159. 

5  B. Balcerowicz, Siły Zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010, s. 52. 
6 A. Orzyłowska (red.), Wojsko Polskie 20 lat po transformacji ustrojowej w badaniach empirycznych 

Wojskowego Biura Badań Społecznych, Warszawa 2011, s. 7-9. 
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geografia, historia, czy religia. Braki w wiedzy będą z pewnością pokutować  
w dalszej karierze zawodowej. Trudno wyobrazić sobie współdziałanie żołnierzy  
SZ RP podczas misji zagranicznych z przedstawicielami obcych narodów i kultur, 
bez odpowiedniego przygotowania kulturowego. W przypadku przedstawicieli firm, 
lub dyplomatów, kulturowe faux-pax będzie skutkować brakiem zawarcia kontraktu 
lub nieskutecznymi negocjacjami, natomiast podczas realizacji działań podczas 
zadań mandatowych poza granicami kraju, może mieć kluczowe znaczenie. Po 
trzecie, wyobraźnia – jest niezbędna do pracy koncepcyjnej i skutecznej realizacji 
nieszablonowych wariantów. U podstaw osobowości każdego oficera powinna 
znajdować się pracowitość. Należy pamiętać, by nie traktować służby wojskowej 
jako pracy w limitowanym zakresie czasu.  

Nowoczesny oficer powinien z całą pewnością wyróżniać się odwagą  
i sprawiedliwością. Powyższe cechy pozwolą: po pierwsze na konsekwentne 
realizowanie zakładanych celów i umiejętność podejmowania samodzielnych 
decyzji, a po drugie umożliwią bezstronne rozwiązywanie sporów. W kontekście 
cech charakteru, nie sposób pominąć wartości jaką jest charyzma. Dzięki temu 
atrybutowi, dowódca wyróżnia się na tle pododdziału swoją zdolnością do 
budowania autorytetu, dzięki pewności siebie i zdolności do zdobywania „serc  
i umysłów” podległych żołnierzy.7 Dla wychowania dobrego żołnierza najważniejszy 
jest przykład osobowy dowódcy. W ujęciu psychologicznym wyjaśnienie roli owego 
wzorca przedstawia się w sposób następujący: zasady moralnej można się nauczyć, 
ale nie można jej wszczepić w osobowość, ponieważ jako formuła słowna stanowi 
ona izolowane, ubogie emocjonalnie doświadczenie; co innego, gdy zasada moralna 
zawarta jest jako stały element w postępowaniu osoby znaczącej, gdy jest 
składnikiem wzoru. Wtedy działa ona całą swą konsekwencją.8 Kształcąc oficera 
musimy zwrócić uwagę na rozwój podstawowych cnót żołnierskich, czyli: 
patriotyzmu, męstwa, wierności, sprawiedliwości, solidności, koleżeństwa oraz 
uczciwości i sprzeciwiania się złu, a zatem cech służących formowaniu postaw 
bohaterskich pozwalających człowiekowi w mundurze odnaleźć w sobie siłę do 
walki, do nieuginania się w obliczu trudności. 

 
Kompetencje zawodowe 
W kontekście charakteru służby współczesnych oficerów – mającej dziś 

międzynarodowy i interkulturowy charakter, kluczem do poprawnej realizacji swoich 
obowiązków jest świadomość międzykulturowa, czyli zdolność do dostrzegania  
i akceptowania odmienności na polu kultury, religii i przekonań.9 Istotne, że kontakt  
polskich żołnierzy z przedstawicielami innych kultur nie odbywał się jedynie podczas 
misji zagranicznych. W dobie wielonarodowych związków taktycznych, centrów  
i struktur, obecnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,10 polscy oficerowie, 
realizujący zadania ramię w ramię z żołnierzami armii sojuszniczych nie mogą 

 
7  R. Bera, Metodyka kształtowania postaw żołnierskich, Warszawa 1999, s. 72. 
8  M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski, Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa 1966,  

s. 189. 
9  H. Schreiber, Świadomość międzykulturowa. Od militaryzacji antropologii do antropologizacji wojska, 

Warszawa 2013, s. 110. 
10 Wielonarodowy Korpus Północny – Wschód (Szczecin), Centrum Szkolenia Sił Połączonych 

(Bydgoszcz), Wielonarodowa Dywizja Północny – Wschód (Elbląg), Batalionowa Grupa Bojowa 
(Orzysz), Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego 
(Lublin). 
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ulegać  uprzedzeniom i stereotypom, które w negatywny sposób mogłyby wpływać 
na percepcję przedstawicieli innych narodów – a zarazem odmiennych kultur, religii. 
Założeniem pierwszej koncepcji strategicznej, powstałej po 1989, było oparcie 
bezpieczeństwa na współpracy międzynarodowej, również w dziedzinie wojska.11 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej brały (i biorą) aktywny udział w operacjach 
pod auspicjami ONZ i w ramach członkostwa w NATO. Obecność żołnierzy  
w Afganistanie, Iraku, Syrii, Libanie czy Kosowie oraz płynące z tych operacji 
doświadczenie rozpoczęło nową erę Sił Zbrojnych RP, które aktywnie realizują 
zadania z dala od terytorium kraju. Świadomość międzykulturowa jest umiejętnością, 
która pomoże zminimalizować problemy wynikające z antagonizmów historycznych, 
jakie miały miejsce między narodami w przeszłości.12 Jak stwierdził Friedrich Glasl: 
„różnice same w sobie nie powodują konfliktów między ludźmi; ważne jest to, jak 
ludzie radzą sobie z tymi różnicami i w jaki sposób ich doświadczają”.13 Brak 
tolerancji i elastyczności podczas realizacji zadań w międzynarodowych strukturach 
wojskowych jest barierą, która uniemożliwia współdziałanie i współżycie personelu 
armii różnych narodowości. Istnieje szereg zasad, jakie armie świata włączyły do 
swoich kultur organizacyjnych, jak chociażby stosunek przełożony-podwładny, 
różnice dotyczące aktywności politycznej żołnierzy, rola religii w życiu codziennym, 
czy kwestie przyziemne, jak pory spożywania posiłków i nawyki żywieniowe.14 Bez 
odpowiedniego „bufora” tolerancji, który pozwoli na wzajemne zrozumienie, jakim 
jawi się świadomość międzykulturowa, próżno spodziewać się właściwej realizacji 
zadań przez oficerów SZ RP w międzynarodowych strukturach wojskowych. 
Rosnącą rolę świadomości międzykulturowej w szkoleniu żołnierzy dostrzegły już 
państwa zachodnie: RFN, Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania. Warto 
podkreślić, że rosnący wpływ kompetencji kulturowych i komunikacji w wymiarze 
transnarodowym jest częścią nowej koncepcji dotyczącej roli i miejsca sił zbrojnych 
w realizacji zadań w stosunku do współczesnych zagrożeń. Jak zauważa Stanisław 
Koziej: „[…] wracamy do pierwotnej sytuacji, gdy wojny prowadziły całe 
społeczności[…]”15 – stąd konieczność wyekwipowania nowoczesnych oficerów  
w kompetencje pozwalające na efektywną komunikację między żołnierzami  
i organizacjami cywilnymi oraz stosowną wiedzę o innych kulturach, niezbędną do 
wykorzystania podczas misji zagranicznych, a także wewnątrz wielonarodowych 
struktur wojskowych. 

Współczesny oficer, poza rozwijaniem umiejętności i kształtowaniem postaw 
kojarzących się wprost ze służbą wojskową (kursy specjalistyczne, utrzymywanie 
wysokiego poziomu sprawności fizycznej, znajomość obowiązujących norm  
i przepisów), musi dbać w równym stopniu o zachowanie nieustannej motywacji do 
pełnienia służby. Ponadto, w procesie kształtowania osobowości współczesnego 
oficera istotną rolę odgrywa ugruntowany system wartości i postaw.16 Dowódca  
w swojej codziennej działalności nie może rezygnować ani ze swojej roli 
wychowawczej na rzecz szkoleniowej i odwrotnie. Tych dwóch funkcji nie sposób 

 
11 B. Balcerowicz, op. cit., s. 137. 
12 M. Bodziany, Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych, Wrocław 

2012, s. 180. 
13 H. Schreiber, op. cit., s. 179. 
14 Ibidem, s. 182. 
15 Ibidem, s. 89-90. 
16 R. Bera, op. cit., s. 7. 
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rozdzielić. Jak zauważa M. Krawczyk: „Bez nauczania nie ma wychowania. 
Wychowanie pozbawione nauczania musi nieuchronnie wyrodzić się w tresurę, 
podczas której treser nie liczy się z osobowością wychowanka, nie traktuje go jako 
podmiotu wychowania i wobec tego apodyktycznie narzuca mu swoją wolę, swoje 
poglądy i przekonania – jako jedynie słuszne”.17 

Zmiany transformacyjne po 1989 roku zaowocowały redefinicją podejścia do 
kierowania i kształtowania postaw podwładnych w Siłach Zbrojnych RP na wzór 
podejścia stosowanego w armiach krajów zachodnich. Na proces zmian miały wpływ 
także: pełne uzawodowienie armii oraz wzrastająca rola udziału żołnierzy SZ RP  
w misjach poza granicami kraju.18 Współczesny oficer musi posiadać zarówno 
zdolności organizacyjne, tak i merytoryczne, by podwładni i przełożeni nie 
kwestionowali jego kompetencji na zajmowanym stanowisku. Z drugiej zaś strony, 
musi legitymować się umiejętnościami przywódczymi. Bez elementarnej zdolności 
do wpływania na wolę podwładnych i właściwego ich motywowania w celu 
osiągnięcia wspólnego celu, każde podejmowane działanie zakończy się 
niepowodzeniem.19 

Według P. F. Druckera, autorytetu w zakresie tematyki przywództwa, jedną  
z wielu właściwości skutecznego lidera musi być dawanie przykładu innym.  
Drucker pisze, że dobry lider nie prawi kazań, lecz jest człowiekiem czynu. Autor 
wspomina lekcję historii, na której nauczyciel zapytany, dlaczego tak było, że  
I wojna światowa była wojną całkowitej wojskowej niekompetencji, bez namysłu 
odparł: „Bo zbyt wielu generałów uszło z życiem; siedzieli z dala od linii frontu, aby 
inni mogli walczyć i ginąć”.20 Przykład powyższy dosadnie uświadamia liderom, czyli  
z założenia wszystkim oficerom naszej armii, znaczenie dawania przykładu. Tezę tę 
potwierdza inny autor, S. R. Covey, który dowodzi, że pierwszorzędną rolą 
przywódcy jest służenie przykładem. Bycie przykładem dla innych wymaga jednak 
połączenia charakteru (tego, kim się jest jako człowiek) i kompetencji (tego, co 
potrafi się zrobić) i dopiero te dwie cechy tworzą potencjał lidera.21 

Nowoczesny oficer musi widzieć i rozumieć rolę edukacji oraz uzupełniania 
swojej wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Dzięki szeregu szkoleń i kursów 
specjalistycznych, oficerowie Wojska Polskiego mają możliwość podnoszenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, stosownie do wymagań wynikających  
z zajmowanego stanowiska i dalszego rozwoju służbowego. Przełożeni uważają, że 
w okresie dostosowywania struktur wojskowych naszej armii do wymagań NATO 
jako dominujące kierunki doskonalenia własnych umiejętności przez kadrę 
dowódczą i dydaktyczną należy uznać: 

− doskonalenie znajomości języków obcych; 
− pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz doskonalenie 

umiejętności instruktorsko-metodycznych; 
− poznawanie obowiązującego prawa, nowych przepisów i norm; 

 
17 Ibidem, s. 12-13. 
18 Ibidem, s. 15. 
19 Ibidem, s. 71. 
20 P. F. Drucker, Zbyt wielu generałów uszło z życiem, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith i R. Beckhard 

(red.), Lider przyszłości, Warszawa 1997, s. 14-15. 
21 R. Covey, Trzy role lidera w nowym paradygmacie, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith i R. Beckhard 

(red.), Lider przyszłości, s. 159. 
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− nabywanie umiejętności posługiwania się użytkowymi programami 
komputerowymi; 

− uaktualnianie własnej wiedzy fachowej stosownie do postępu technicznego  
i zmian na świecie.22 

Do zbioru kompetencji niezbędnych współczesnemu oficerowi, należy zaliczyć 
umiejętność efektywnego komunikowania się. Szczególnie w organizacji, jaką jest 
wojsko, przekazywanie informacji stanowić będzie o jakości realizowanych zadań 
czy podejmowanych decyzji. W związku z tym, rolą współczesnego oficera jest  
przekazywanie w możliwie zwięzłej i jasnej formie kluczowych informacji, zwłaszcza 
w komunikacji pionowej (przełożony-podwładny). Ponadto, proces komunikacji 
buduje więzi interpersonalne i wpływa na ogólny kształt kultury organizacyjnej każdej 
instytucji.23 Według Warrena Wilhelma, umiejętność komunikowania się stanowi 
sedno przywództwa. Globalizacja oraz rewolucja technologiczna i informacyjna 
oprócz ogromnych możliwości stanowi ogromne wyzwanie dla ludzkości,  
a w szczególności dla liderów. Dlatego też nowoczesny przywódca musi umieć 
odnaleźć się we wszystkich formach porozumiewania się: pisemnej i ustnej, 
elektronicznej i cyfrowej, komunikowaniu się w sposób graficzny oraz za pomocą 
zachowań.24 Charakter operacji, w jakich biorą udział współcześnie żołnierze Sił 
Zbrojnych RP wymaga od oficerów również zdobywania kompetencji z zakresu 
dyplomacji. Naturalnie, nie będzie mowy o realizacji misji dyplomatycznej, jaką 
wykonuje attaché wojskowy. Dyplomację realizują wszyscy żołnierze, którzy 
prowadzą dialog i mediacje z przedstawicielami: armii innych państw, rządów 
państw przyjmujących, organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Wymaga to 
zdolności retoryki, umiejętności formułowania trafnych (i zrozumiałych również dla 
osób cywilnych) wniosków.25 Dzisiejsze środowisko bezpieczeństwa wymaga, by 
siły zbrojne realizowały swe zadania także (a może przede wszystkim) 
wykorzystując techniki negocjacji i proces budowania trwałych porozumień. Bardzo 
często żołnierze są istotnym elementem utrzymywania pokoju na szczeblu lokalnym, 
dzięki bezpośredniej interakcji między zwaśnionymi stronami konfliktu – etnicznego, 
czy religijnego. Każde działanie, podejmowanie przez polskiego żołnierza za 
granicą, automatycznie czyni z niego ambasadora naszego kraju. Fakt ten powoduje 
konieczność zgromadzenia odpowiedniej wiedzy, także z zakresu etykiety. 
Znajomość protokołu dyplomatycznego powinna  być priorytetem przede wszystkim 
dla oficerów starszych, których funkcja predestynuje do udziału w uroczystościach, 
balach i rautach, tak w kraju, jak i za granicą. Savoir-vivre to w dzisiejszym świecie 
element czysto praktyczny. Właściwe zachowanie pozwoli na budowanie więzi  
i poszerzanie listy kontaktów, co ma niebagatelne znaczenie na przykład dla 
dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego, który otrzymał od władz państwa –
gospodarza zaproszenie na uroczystą kolację.26 

 
22 T. Grabińska, T. Smal, op. cit, s. 143-159. 
23 J. Lipińska, Komunikacja w wojsku w sytuacjach niepewności, Doctrina. Studia Społeczno – Polityczne 

Nr 13, Warszawa 2016, s. 100-105. 
24 W. Wilhelm: Uczyć się od przywódców przeszłości, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith i R. Beckhard 

(red.), Lider przyszłości,  s. 223. 
25 C. Bechtel, Warriors, Scholars, Diplomats: The Role of Military Officers in Foreign Policymaking, 

https://www.csis.org/npfp/warriors-scholars-diplomats-role-military-officers-foreign-policymaking. 
(pobrano: 10.05.2021 r.). 

26 S. Miłosz, Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny: teoria i praktyka, Warszawa 2011, s.109. 
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Nowoczesny oficer powinien posiadać wiedzę dotyczącą sytuacji 
geopolitycznej i geostrategiczne – przynajmniej w wymiarze lokalnym (w przypadku 
Polski jest nim rejon Europy Środkowo-Wschodniej). O ile sytuacja geopolityczna  
w Ameryce Południowej może nie być w najbliższym kręgu zainteresowań 
współczesnego oficera SZ RP, to na przykład znaczenie Przesmyku Suwalskiego27 
dla bezpieczeństwa Polski, Państw Bałtyckich i NATO jako całości, powinno nawet 
z czysto praktycznego punktu widzenia być zrozumiałe dla współczesnej kadry 
oficerskiej, biorąc pod uwagę zdolności do planowania strategicznego  
i ogólnej orientacji, co do sytuacji geostrategicznej w bezpośrednim sąsiedztwie RP. 

Wspomniany we wstępie proces uzawodowienia armii, przy szeregu 
pozytywów, przyniósł także wiele wyzwań. Współczesny oficer nie dowodzi 
żołnierzem służby zasadniczej, który przez sam wzgląd na stopień dowódcy 
(plutonu, kompanii) będzie realizował zadania na wysokim poziomie, bez 
konieczności wyjaśniania zawiłości postawionego zadania, czy ogólnej koncepcji,  
w ramach której to zadanie wykonuje. Dziś, oficerowie muszą ponad autorytetem 
formalnym  z racji stopnia i funkcji, budować przede wszystkim rzeczywisty szacunek 
wynikający z merytorycznej wiedzy i odpowiedniego podejścia. Kluczem tego 
powinna być przede wszystkim wiedza fachowa oraz zdolność do właściwego 
motywowania podległych żołnierzy. Nie bez znaczenia będzie także opanowanie 
podstaw wiedzy pedagogicznej, która może być wykorzystana podczas realizacji 
działalności szkoleniowej i wychowawczej w pododdziale.28 Z tego też powodu 
oficer, który pragnie, aby „żołnierze poszli za nim”, musi być wiarygodny. Według  
S. M. Bornsteina i A. F. Smitha wiarygodność lidera opiera się na sześciu 
kryteriach:29 

− przekonanie (pasja i zaangażowanie); 

− charakter (prawość charakteru, uczciwość i szacunek dla innych); 

− troska (o osobiste i zawodowe dobro innych); 

− odwaga (w obronie swoich poglądów, przyznanie się do błędów); 

− opanowanie (odpowiednie reakcje emocjonalne, szczególnie w sytuacjach 
trudnych lub kryzysowych); 

− umiejętności twarde (techniczne, funkcjonalne lub specjalistyczne) i miękkie 
(interpersonalne, komunikacji itp.).  

Powyższe kryteria pozwalają trafnie ocenić, czy żołnierze pozwolą na siebie 
oddziaływać w procesie szkolenia, a później także w walce. Im bardziej wiarygodny 
jest oficer, tym ma większą szansę oddziaływać na szkolonych i tym bardziej 
efektywne będą prowadzone przez niego zajęcia. Według marszałka Józefa 
Piłsudskiego: „Cechą wszystkich dobrych żołnierzy jest również to, że swych 
wodzów prowadzących do zwycięstwa kochają i wymagają dla nich czci”.30 Zgodnie 
z tym Marszałek zalecał, aby w trakcie kształcenia przyszłych oficerów wpajać im 
przekonanie, iż tylko dowódca powołany jest do wszechstronnego wychowania 
swych podwładnych i nikt nie może go w tym zastąpić ani wyręczyć. Dowódca niesie 
ciężar odpowiedzialności za swoich podwładnych, a na policzku czuć musi piekący 

 
27 Vide, J. Kowalczewski, Znaczenie polityczno-militarne Przesmyku Suwalskiego, Przegląd 

Geopolityczny Tom 25, Kraków 2018, s. 104-115. 
28 S. Jarmoszko, Podstawy Pedagogiki w kształceniu oficerów, Toruń 2002.  
29 P. F. Drucker, op. cit., s. 48-54. 
30 J. Figat, Armia w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, Wojsko i Wychowanie Nr 6, Warszawa 1991,  

s. 39-40. 
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wstyd upokorzeń, gdy w dowodzeniu pojawią się różne trudności, a za 
niepowodzenia krwią płacą inni. 

 
Wnioski 
Celem niniejszego artkułu nie było bynajmniej wskazanie kompetencji 

oczywistych, niezbędnych w służbie każdego oficera (znajomość języka 
angielskiego, odpowiednie poziom sprawności fizycznej, zasad taktyki czy musztry). 
W większym stopniu skupiono się na umiejętnościach, które są nieoczywiste, jednak 
niezbędne do skutecznej realizacji zadań w Siłach Zbrojnych RP, mających dziś 
wielokrotnie bardziej międzynarodowy wymiar, gdzie swoiste „hard power” ustępuje 
„soft power” w postaci kompetencji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. 

Nadrzędnym wymogiem wobec nowoczesnych oficerów WP jest przede 
wszystkim świadomość – w odniesieniu zarówno do sytuacji geostrategicznej, sfery 
kulturowej oraz tego, co poprzez samodoskonalenie można poprawić. Konkludując, 
obraz nowoczesnego oficera WP powinien przywodzić na myśl osobę wykształconą, 
– nie tylko w sferze czysto zawodowej. Ponadto, oficer musi potrafić odnaleźć się  
w środowisku międzynarodowym i skutecznie współdziałać z żołnierzami krajów 
sojuszniczych. Wizerunku współczesnego oficera dopełnia umiejętność 
skutecznego kierowania podległymi żołnierzami i zbudowanie własnego autorytetu 
poprzez wiedzę i zdobyte doświadczenie. Receptą na podniesienie opisywanych 
kwalifikacji powinno być jeszcze większe zaangażowanie żołnierzy w szeroko pojęty 
proces współdziałania z armiami innych krajów, w postaci większej dostępności 
wyjazdów i stażów zagranicznych. Dla porównania – kadeci francuskiej Akademii 
Wojskowej Saint-Cyr spędzają jeden semestr podczas swojej edukacji w dowolnej 
uczelni wyższej na świecie (niekoniecznie wojskowej). Misje zagraniczne oraz 
inwestycja w samodoskonalenie powinny być także kluczowe podczas kształtowania 
możliwości i wiedzy nowoczesnego oficera Wojska Polskiego. 

Powyższe rozważania pozwalają na stwierdzenie, że współczesny oficer musi 
prezentować wysoki poziom zróżnicowanych kompetencji. Powinien je doskonalić  
w oparciu o system doskonalenia zawodowego, który zapewnia nabywanie wiedzy 
fachowej i doskonalenie kompetencji profesjonalnych. Jednocześnie, należy tworzyć 
warunki do nabywania oraz doskonalenia kompetencji społecznych, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na zdolności przywódcze i kształtowanie systemu wartości. 
Powinno to wynikać nie tylko z potrzeby realizacji aspiracji zawodowych, lecz 
również z konieczności kształcenia przywódców, którzy będą w stanie zapewnić 
ciągłość przekazywania wiedzy i doświadczenia. Ponadto, wszechstronnie 
wykształceni oficerowie, bez względu na zajmowane stanowisko, łatwiej znajdą 
wspólny język z podwładnymi lub kolegami, będą również bardziej wyczuleni na ich 
indywidualne potrzeby oraz możliwości. 

 
Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu było zidentyfikowanie kompetencji jakimi powinien 

odznaczać się oficer XXI wieku z naciskiem na kompetencje społeczne. Ze względu 
na fakt, że współczesne zadania sił zbrojnych mają charakter zintegrowanych 
przedsięwzięć, podczas których realizowane są zarówno zadania militarne, jak  
i niemilitarne, profesjonalna armia w demokratycznym państwie stawia wysokie 
wymogi żołnierzom. W nowoczesnej i zawodowej armii kształtowanie kompetencji 
przywódczych kadry staje się koniecznością. W artykule skupiono się na 
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kompetencjach i umiejętnościach oficerów, które są niezbędne do skutecznej 
realizacji zadań w nowoczesnym środowisku bezpieczeństwa, mającym dziś 
wielokrotnie międzynarodowy wymiar. Ponadto, w artykule przedstawiono 
informacje dotyczące ewolucji kształcenia kadr Wojska Polskiego oraz zmian 
środowiska, w jakim Siły Zbrojne RP funkcjonują. Wnioski zostały oparte o krytyczną 
analizę literatury przedmiotu oraz doświadczenie zawodowe autorów. 

Słowa kluczowe: kształcenie oficerów, Siły Zbrojne RP, kompetencje 
społeczne, szkolenie wojskowe, świadomość międzykulturowa. 

 
Summary 
The purpose of this article was to identify the competencies that a 21st century 

officer should possess with emphasis on social competencies. Due to the fact that 
present-day tasks of the armed forces are of an integrated nature, during which both 
military and non-military activities are carried out, a professional army in  
a democratic state places high demands on soldiers. In a modern and professional 
army the shaping of leadership competencies of the staff becomes a necessity. The 
article focuses on the competence and skills of officers, which are necessary for the 
effective implementation of tasks in the modern security environment, which today 
has an international dimension. In addition, the article presents information on the 
evolution of education of Polish Armed Forces personnel and changes in the 
environment in which the Polish Armed Forces operate. 

Key words: officer education, Polish Armed Forces, social competence, military 
training, intercultural awareness. 
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WYZWANIA W DOBIE PANDEMII 

 
 
Wstęp 
W ostatnim czasie coraz więcej podmiotów zarówno z sektora prywatnego 

decyduje się na korzystanie z usług zewnętrznych firm oferujących usługi z zakresu 
ochrony obiektów i mienia. Jednym z istotnych czynników mających wpływ na 
powierzenie bezpieczeństwa swojego przedsiębiorstwa, w tym także 
bezpieczeństwa pracowników jest profesjonalizm zleceniobiorcy, którym w tym 
przypadku jest firma ochrony. Zaufania tego nie można zwieść. Podmiot decydujący 
się na takie rozwiązanie powinien kierować się starannością przy wyborze firmy 
ochroniarskiej. Powyższe wiąże się z koniecznością posiadania podstawowego 
rozeznania w zakresie potrzeb swojego przedsiębiorstwa oraz potencjalnych 
zagrożeń. Przede wszystkim trzeba mieć na względzie, że profesjonalizm w tym 
przypadku nie kończy się na zapewnieniu skutecznej ochrony fizycznej obiektu. 
Profesjonalizm usług z zakresu ochrony to coś znacznie więcej. To przede 
wszystkim bezpieczeństwo prawne, na które składa się respektowanie praw 
człowieka, ochrona przetwarzanych danych osobowych oraz ochrona informacji.  

 
Zadania pracownika ochrony w kontekście prawa do godności człowieka 
Właściciel firmy ochroniarskiej ponosi odpowiedzialność za merytoryczne 

przygotowanie swoich pracowników do świadczenia usług z zakresu ochrony w taki 
sposób aby były one realizowane rzetelnie i na wysokim poziomie. Jak już wcześniej 
wspomniano, odpowiedzialność spoczywa także na podmiocie decydującym się na 
skorzystanie z usług zewnętrznej firmy ochroniarskiej. Na profesjonalny profil 
pracownika ochrony składa się szereg wymogów, począwszy od zewnętrznej 
prezencji jak:  

− schludność; 

− przestrzeganie wymogów sanitarnych w szczególności w dobie pandemii; 

− kultura osobista: sposób odnoszenia się do pracowników, petentów; 

− stanowczość uzasadniona okolicznościami i w graniach przysługujących 
uprawnień; 

− kompetencje, na które składają się: bardzo dobra znajomość przepisów 
prawa dotyczących bezpośrednio ochrony mienia, ale także przepisów 
prawa związanych z wykonywanymi zadaniami, jak np. ochrona danych 
osobowych, uprawnienia pracowników. Przede wszystkim bardzo dobra 
znajomość przysługujących uprawnień oraz ich granic, odpowiedzialności 
prawnej za przekroczenie uprawnień, itp.; 

− przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 
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Poszerzanie zakresu usług przez firmy ochroniarskie musi uwzględniać także 
inne dziedziny, jak np. prawo, w tym ochronę danych osobowych. Warto 
przeanalizować z jakim ryzykiem może wiązać się dane działanie. Powyższe ma na 
celu zminimalizowanie ryzyka poprzez wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych  
i technicznych, dzięki którym proponowane rozwiązanie faktycznie zwiększy 
skuteczność ochrony bez zagrożenia narażenia osób na dyskomfort lub jego 
zminimalizowanie. Chodzi przede wszystkim o działania, które mogą wywołać 
dyskomfort psychiczny, uderzyć poczucie godności. Jest to obowiązek 
spoczywający zarówno na firmie oferującej usługi z zakresu ochrony, jak również 
zleceniobiorcy decydującego się na ich zastosowanie w swoim przedsiębiorstwie. 
Zakres zadań realizowanych przez pracowników ochrony wynika z umowy zawartej 
pomiędzy zleceniobiorcą, a zleceniodawcą lub z zakresu obowiązków. W przypadku 
gdy komórka ochrony składa się z pracowników danego pracodawcy jest to zakres 
obowiązków.  

Pandemia postawiła przed pracodawcami zadania, z którymi dotąd się nie 
zetknęli bądź korzystali z nich sporadycznie. Niektóre z tych zadań wiążą się  
z ochroną obiektu. Decydując się na nowe rozwiązania w zakresie ochrony 
konieczne jest uwzględnienie kwestii dotyczących praw człowieka. W przypadku 
pracowników będzie to art. 11’1 Kodeksu pracy nakładający na pracodawcę 
obowiązek szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. W związku  
z powyższym obowiązek ten rozciąga się także na zadania realizowane przez służbę 
ochrony. Poszanowanie godności osób odnosi się niemal do wszystkich działań 
podejmowanych przez służbę ochrony. Poszanowanie godności osoby w trakcie 
wykonywania zadań z zakresu ochrony obiektu wydaje się oczywiste. Praktyka 
jednak wskazuje, że nie zawsze tak jest. Poszanowanie godności człowieka to 
znacznie coś więcej niż dumnie brzmiąca definicja, to zespół zachowań wobec 
drugiego człowieka, dające wyraz szacunku wobec przysługujących mu 
niezbywalnych praw. Przez „godność” rozumie się: „poczucie własnej wartości, 

szacunek dla samego siebie”.1 W codziennym życiu pojęcie godności kojarzy się  

z szacunkiem wobec siebie oraz w stosunku do drugiej osoby, wynikającym z faktu 
bycia istotą ludzką i przysługujących jej z tego tytułu niezbywalnych praw. Jest 
źródłem wolności i ma umocowanie w Konstytucji RP: „Przyrodzona i niezbywalna 
godność człowieka stanowi źródło wolności  praw człowieka i obywatela. Jest ona 

nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.2 

Godność to także prawo do równego traktowania o czym stanowi  Powszechna 
Karta Praw Człowieka w art. 5: ”Nikt nie może być poddawany torturom albo 

okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu”.3  

 
Zadania służb ochrony obiektu a ochrona danych osobowych – wyzwania 

w dobie pandemii 
Począwszy od czynności związanych z wejściem na teren przedsiębiorstwa, 

sprawdzanie pod kątem wnoszenia na teren zakładu przedmiotów niebezpiecznych, 
skontrolowanie bagażnika. Zakres uprawnień pracownika ochrony zależy od tego 

 
1 Słownik języka polskiego, pod red. J Szymczak Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978, tom I, s. 673. 
2 Art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483. 
3 Art. 5 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,  
 https://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html (dostęp: 01.01.2022). 
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czy mamy do czynienia z kwalifikowanym pracownikiem ochrony, czy też nie. Jest 
to także istotne dla przedsiębiorcy decydującego się na skorzystanie z usług 
zewnętrznej firmy ochroniarskiej. Zakres uprawnień kwalifikowanego pracownika 
ochrony został określony w ustawie o ochronie osób i mienia. Zgodnie z wyżej 
wymienioną ustawą osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej jest uprawniona do: 

− opracowywania planu ochrony; 

− organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony.4  

Ustawodawca określił ściśle zakres uprawnień podczas wykonywania zadań 
przez pracowników ochrony: 

− ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach 
chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 
wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu albo stwierdzenia 
zakłócania porządku; ujęcia w granicach obszarów lub obiektów 
chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty 
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego 
mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji; użycia lub 
wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 
12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy  
z dnia 13 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, 
w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypadkach, o których 
mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8,10 i 13 tej ustawy, poza granicami obiektów  
i obszarów chronionych – w przypadku, o którym mowa w art. 11 pkt 9 tej 
ustawy.5 Ustalenie uprawnień do wejścia i przebywania na terenie 
chronionego obiektu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. 
Podobnie jak w każdym innym przypadku związanym z przetwarzaniem 
danych osobowych służba ochrony musi znać i przestrzegać zasad 
określonych w rozporządzeniu 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 zwanym dalej 
RODO. Zasady te zostały określone w rozdziale II wyżej wymienionego 
rozporządzenia. Zgodnie z art. 5 dane osobowe muszą być:  

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, 
której dane dotyczą; 

b) zbierane w konkretnych, wyraźnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane 
dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

c) adekwatne, stosowane oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów,  
w których są przetwarzane (tzw. minimalizacja danych); 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 

dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których 
dane te są przetwarzane; 

 
4  Art. 26 ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. 1997 Nr 114 

poz. 740. 
5 Tamże, art. 36. 
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f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.6 

Dla zapewnienia ochrony przetwarzanych danych konieczne jest 
przestrzeganie każdej z wyżej wymienionych zasad. Każda z nich jest istotna, co 
oznacza, że nie można dokonywać stopniowana w zakresie ich ważności. W celu 
zapewnienia ich faktycznego przestrzegania nie można ograniczyć się jedynie do 
zapisu w polityce ochrony danych obowiązującej w danej jednostce organizacyjnej. 
To na co każdy administrator powinien zwrócić szczególną uwagę, to znajomość 
tych zasad i ich właściwe stosowanie w praktyce przez podległych mu pracowników. 
Oznacza to, iż każdy pracownik realizując swoje zadania wynikające z zakresu 
obowiązków musi bardzo dobrze orientować się jakiego rodzaju dane osobowe 
może przetwarzać w ramach danej czynności. Przy czym zakres tych danych nie 
może wykraczać poza zakres niezbędny do osiągnięcia zgodnego z prawem celu  
z jakim wiąże się dana czynność, np. w przypadku ustalenia prawa wejścia na teren 
zakładu będzie to imię i nazwisko osoby (w przypadku pracownika może być jeszcze 
dział w którym pracuje). Równie istotne jest na czym przetwarzanie w danym 
przypadku ma polegać, tj. czy jest to jedynie wgląd do określonej kategorii danych, 
odbieranie danych, czy np. przechowywanie. Dla właściwego określenia konieczne 
jest wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „przetwarzania danych”. 
Powyższe określa art. 4 wskazanego na wstępie rozporządzenia, zgodnie z którym:” 
przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, 
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie 
lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczenie, 

usuwanie lub niszczenie”.7 Jak widać jest to katalog bardzo szeroki i z uwagi na 

dynamiczny rozwój technologii ciągle ewoluuje obejmując swoim zakresem niemal 
już każdą czynność realizowaną w ramach zadań służbowych. Jednak nie zawsze 
pracownicy (w tym pracownicy ochrony) zdają sobie sprawę, że wykonywana 
czynność wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Dotyczy to przykładowo  
przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe np. osób wchodzących 
na teren zakładu, uprawnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń, 
uprawnionych do odbioru towarów itp; czy też w przypadku dostępu do tych danych, 
czy wglądu (np. podczas legitymowania w celu potwierdzenia tożsamości zgodnie  
z celem i uprawnieniem wynikającym z ustawy). Zadaniem kierownictwa jest więc 
zapewnienie pracownikom szkoleń oraz prowadzenie cyklicznych kampanii np.  
w postaci krótkich materiałów na tematy związane z ochroną danych osobowych. 
Współczesne zagrożenia wymuszają na firmach podejmowanie rozwiązań mających 
zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i mieniu przedsiębiorstwa. 

 
6 Art. 5 ust. 1 lit a-f Rozporządzenia 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. 

7 Art. 4 pkt 2 Rozporządzenia 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. 
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Celem jest skuteczność tych działań. Na skuteczność tą składa się nie tylko 
zapobieganie zagrożeniom, ale także bezpieczeństwo prawne, czyli legalność 
podejmowanych działań. Zagrożenie spowodowane pandemią Covid-19 postawiło 
pracodawców w nieznanej dotąd sytuacji. Powyższe wymagało poszukiwania 
rozwiązań mających pomóc w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania 
przedsiębiorstwa bez narażania pracowników na utratę zdrowia czy nawet życia na 
skutek zarażenia Covid-19. Niniejsze ma nawet wymiar szerszy – społeczny, 
bowiem nie ogranicza się jedynie do bezpieczeństwa pracowników, ale także ich 
rodzin, klientów firmy itd. Ze względu na to, że jest to sytuacja niespodziewana  
i dotąd nie występująca ustawodawca także nie przewidział stosownych rozwiązań 
prawnych, co znacznie komplikuje położenie pracodawców. W obliczu pandemii 
przedsiębiorcy stanęli wobec konieczności zapewnienia ciągłości utrzymania 
biznesu, z drugiej zaś strony koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa przede 
wszystkim swoim pracownikom. Jednym z zadań wykonywanych przez 
pracowników ochrony w dobie pandemii jest dokonywanie pomiaru temperatury ciała 
pracowników podczas wejścia na teren zakładu. Nie ulega wątpliwości, że dla 
pracodawcy zdrowie pracowników powinno być sprawą nadrzędną. Z drugiej strony 
ciąży na  nim obowiązek przestrzegania zasady legalności przy przetwarzaniu 
danych osobowych. Takie jest również stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, według którego przepisy o ochronie danych osobowych nie 
sprzeciwiają się przetwarzaniu danych w postaci mierzenia temperatury 
pracowników, jednak powinno to mieć miejsce na wyraźne zalecenie właściwych 

służb sanitarnych.8 To właśnie Główny Inspektor Sanitarny (lub działający z jego 

upoważnienia wojewódzki inspektor sanitarny) na podstawie art. 17 tzw. specustawy 
posiada uprawnienia do wydawania pracodawcom decyzji nakładających obowiązek 
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych czy kontrolnych oraz żądania od 
nich informacji w tym zakresie, jak również wydawania zaleceń lub wytycznych 
określających sposób postępowania w trakcie realizacji zadań w przypadku stanu 

zagrożenia lub stanu epidemii.9 Istotne jest także stanowisko Europejskiej Rady 

Ochrony Danych Osobowych, która w związku z dynamicznie rozprzestrzeniającą 
się śmiertelną pandemią uznała, że: ”W kontekście zatrudnienia przetwarzanie 
danych osobowych może być konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, 
któremu podlega pracodawca, np. obowiązków związanych ze zdrowiem  
i bezpieczeństwem w miejscu pracy lub z interesem publicznym takim jak kontrola 
chorób i innych zagrożeń dla zdrowia. RODO przewiduje również odstępstwa od 
zakazu przetwarzania określonych szczególnych kategorii danych osobowych, 
takich jak dane dotyczące zdrowia, gdy jest to konieczne ze względu na istotny 

interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i RODO)”.10   

 
8 Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Sprawdzanie temperatury w celu 

zapobiegania rozprzestrzeniania się Covid 19”, https://uodo.gov.pl/pl/138/1516 (dostęp: 27.12.2021). 
9 Art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, Dz.U. z 2020 r poz. 374,  

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/O/D20200374.pdf  
 (dostęp: 27.12.2021). 
10  Oświadczenie Przewodniczącej EROD w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście 

 pandemii COVID 19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r., https://uodo.gov.pl/pl/138/1463  
 (dostęp: 27.12.2021)  
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Z uwagi na brak alternatywnych i skutecznych środków przeciwdziałającym 
rozprzestrzenianiu się wirusa dokonywanie pomiaru temperatury osób wchodzących 
na teren instytucji jest w zasadzie jedynym środkiem zapobiegającym wzrostowi 
zachorowalności, w tym przede wszystkim wśród pracowników. W początkowej fazie 
pandemii unikano tego rodzaju rozwiązań licząc na szybkie opanowanie sytuacji lub 
stopniowe, samoistne ustąpienie epidemii. W przypadku pomiaru temperatury ciała 
mamy do czynienia z przetwarzaniem danych wrażliwych, bowiem dotyczą zdrowia. 
Generalnie przepisy RODO zabraniają przetwarzania danych osobowych, które 
ujawniałyby pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 

seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.11 Pomiar temperatury ciała 

traktowany jest jako element dotyczący zdrowia osoby. W przypadku gdyby tego 
rodzaju czynność była przeprowadzana na polecenie pracodawcy przed pandemią, 
wówczas z pewnością kwalifikowałoby się to jako nadużycie nie mające nie tylko 
umocowania prawnego, ale także nie mające faktycznego uzasadnienia. Jak 
wcześniej wspomniano, każde przetwarzanie danych musi odbywać się  
w konkretnym, wyraźnie określonym celu, natomiast zakres przetwarzanych danych 
w ramach danej czynności nie może być szerszy niż jest to niezbędne do realizacji 
danego celu. Dokonywanie pomiaru temperatury ciała realizowane jest głównie 
przez pracowników ochrony. Jednak w każdym takim przypadku decyzja 
administratora o wdrożeniu tego rodzaju rozwiązania musi być poprzedzona analizą 
ryzyka. Przeprowadzenie takiej analizy należy do obowiązków 
pracodawcy/administratora. Wzrost zachorowalności na Covid-19 spowodował, iż 
pracodawcy stanęli przed dużym wyzwaniem. Z jednej strony troska o zdrowie 
pracowników, z drugiej konieczność zapewnienia należytej ochrony danych 
osobowych, przy czym każdy wybór wiąże się z ryzykiem. Zgodnie z kodeksem 
pracy pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników poprzez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powyższe realizuje 
między innymi poprzez organizację pracy w sposób zapewniający bezpieczne  

i higieniczne warunki pracy.12 Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się  

z konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Sytuacja związana z zagrożeniem 
wywołanym pandemią wymaga podjęcia przez pracodawcę działań mających 
zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne swoich pracowników. Nie oznacza to jednak, 
że w obliczu pandemii, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników, 
pracodawca zostaje zwolniony z konieczności przestrzegania zasad ochrony 
danych osobowych. Wprawdzie pandemia jest sytuacją niespodziewaną  
i wyjątkową, co nie oznacza przyzwolenia na nadużycia. Istotne jest aby zachować 
adekwatność środków mających zminimalizować ryzyko do zagrożenia, pomocna 
jest w tym wspomniana powyżej analiza ryzyka, dzięki której można zidentyfikować 
zagrożenia związane z wdrożeniem danego procesu oraz wprowadzić środki 

 
11 Art. 9 Rozporządzenia 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. 

12 Art. 207 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1974 r. Kodeks pracy, nr 24 poz. 141 z póź.zm.  
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organizacyjne i techniczne mające zminimalizować potencjalne ryzyko.  
W przypadku pomiaru temperatury będzie to przede wszystkim: 

− przeszkolenie z zakresu ochrony danych w zakresie danej czynności; 

− zobowiązanie tych osób do zachowania poufności, dyskrecji; 

− stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia danej czynności – 
tak, aby zapewnić dyskrecję;  

− dokonywanie pomiaru za pomocą sprzętu nierejestrującego wyniku, a także 
nie odnotowywanie wyniku pomiaru (bez prowadzenia ewidencji wyników, 
czyli bez tworzenia zbędnego zbioru danych).  

Zgodnie z myślą  przewodnią zawartą w RODO: „Przetwarzanie danych 
osobowych należy organizować w taki sposób, aby służyło ono ludzkości”. Motyw 
ten zawiera jeszcze inne, równie istotne przesłanie, mianowicie, iż prawo do ochrony 
danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym, co oznacza, że trzeba je 
postrzegać, w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw 

podstawowych w myśl zasady proporcjonalności.13 Należy mieć na uwadze, że tego 

rodzaju rozwiązanie jest czasowe, uzasadnione znacznym wzrostem 
zachorowalności w danym okresie na Covid.  

Kolejną czynnością która stawia pracodawców/przedsiębiorców  
w niekomfortowej sytuacji jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu 
pracy oraz niejednokrotnie osobom trzecim jest badanie stanu trzeźwości 
pracowników. Nie ulega wątpliwości, że jest to kwestia bardzo istotna,  
w szczególności gdy chodzi o życie i zdrowie nie tylko pracowników, ale także osób 
trzecich, jak to ma miejsce w przypadku zawodowych kierowców. Powyższe można 
rozpatrywać pod kątem prawnym oraz podmiotów uprawnionych do 
przeprowadzania tego rodzaju badań. Podobnie jak w przypadku pomiaru  
temperatury ciała, tak i badanie trzeźwości pracowników wiąże się z ochroną danych 
osobowych, i to w dodatku danych wrażliwych. Wspomniany już art. 9 RODO zalicza 
do tej kategorii danych informacje dotyczące zdrowia, a do tego zalicza się także 
stan psychofizyczny, w  tym wypadku trzeźwość. Aktualnie, tj. w czasie 
przygotowywania niniejszej publikacji przygotowany jest przez Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii projekt wprowadzający zmiany do ustawy Kodeks 
pracy oraz do ustawy o wychowaniu w trzeźwości, które to zmiany uprawniają 
pracodawców do dokonywania prewencyjnych kontroli stanu trzeźwości 

pracowników oraz na obecność środków działających podobnie do alkoholu.14 

Wdrożenie przez pracodawcę wyżej wymienionego rozwiązania będzie musiało być 
poprzedzone regulaminem określającym sposób, skonsultowane wcześniej ze 
związkami zawodowymi oraz przekazane pracownikom do wiadomości w sposób 
umożliwiający zapoznanie się przez każdego z nich. Na chwilę obecną pracodawca 
ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy. W przypadku 
uzasadnionego podejrzenia, iż pracownik jest pod wpływem alkoholu pracodawca 
może skorzystać z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgodnie z którym: 
„Kierownik zakładu pracy albo osoba przez niego upoważniona mają obowiązek 

 
13 Motyw (4) Rozporządzenia 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. 

14 https://www.portalbhp.pl/aktualnosci-bhp/zmiany-w-kodeksie-pracy-praca-zdalna-i-kontrola-
trzezwosci-pracownikow-9705.html 
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niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie 
pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane 

pracownikowi do wiadomości”.15 Ustawodawca określił wyraźnie podmiot 

uprawniony do przeprowadzenia tego rodzaju badania. Z treści wspomnianego art. 
17 wyżej wymienionej ustawy wynika, że podmiotem tym jest uprawniony organ 
powołany do ochrony porządku publicznego. Natomiast zabiegu pobrania krwi 

dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.16 Pracownik 

ochrony nie jest więc podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania. Nadto, 
na chwilę obecną przepisy nie przewidują rozwiązania dającego pracodawcy 
uprawnienie do „wyrywkowego” sprawdzania stanu trzeźwości pracowników. Biorąc 
pod uwagę skalę przypadków dotyczących stawienia się pracownika do pracy pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających, jak również skutki takiego stanu 
rzeczy (przede wszystkim wypadki drogowe, narażenie życia pasażerów itp.) 
przyznanie pracodawcy takiego uprawnienia będzie środkiem pozwalającym 
przeciwdziałać zagrożeniom ze strony nietrzeźwych pracowników,  a tym samym na 
skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy i nie tylko – jeśli chodzi np. 
o branżę transportową lub komunikacyjną. Już jednak w środowisku prawników 
pojawiają się głosy, iż wytypowanie przez pracodawcę określonych grup, które mają 
być objęte wyrywkową kontrolą może wiązać się z dyskryminacją określonej grupy. 
W związku z tym owa prewencyjna kontrola trzeźwości powinna obejmować 
wszystkich pracowników, a nie ograniczać się do wytypowanych grup.  
W przeciwnym razie wytypowanie określonych grup musiałoby nastąpić na 
podstawie ściśle określonych kryteriów, które uzasadniałyby dlaczego właśnie dane 
grupa zostanie objęta wyrywkowym badaniem. W praktyce może okazać się to 
trudne i nie do końca miarodajne. 

Realizacja zadań z zakresu ochrony obiektów wiąże się nieuchronnie  
z dostępem do monitoringu. W tym przypadku także dochodzi do przetwarzania 
danych osobowych. Jeżeli zadania z zakresu ochrony realizowane są przez podmiot 
zewnętrzny, wówczas kwestia ta musi być uregulowana (podobnie, jak pozostałe 
czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych) w umowie o powierzeniu 
przetwarzaniu danych osobowych zawartej pomiędzy administratorem 
(zleceniodawcą), a podmiotem przetwarzającym (zleceniobiorcą, czyli firmą 
ochrony). Zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca muszą jednak mieć na 
uwadze, iż czynności związane z monitoringiem muszą być precyzyjnie określone. 
Jest to niezbędne do zapewnienia legalności przetwarzania danych w ramach tego 
procesu. Istotne jest też określenie zakresu danych, którymi w tym przypadku są 
wizerunek osoby, ale także np. numery rejestracyjne pojazdów prywatnych 
parkujących na terenie obiektu objętego ochroną. Natomiast przetwarzanie danych 
może wiązać się z dostępem do danych (bieżący monitoring), ale też z możliwością 
odtworzenia zarejestrowanego zapisu. Stosowanie monitoringu w miejscu pracy jest 

 
15 Art. 17 ustawy z dnia 26 października 1985 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, Dz.U.2021.0.1119 tj.,  
 https://lexlege.pl/ustawa-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alkoholizmowi/art-17/. 
16 Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1985 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, Dz.U.2021.0.1119 tj.,  
 https://lexlege.pl/ustawa-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alkoholizmowi/art-17/. 
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obwarowane szeregiem wymogów ze strony pracodawcy jako administratora 
danych. Powyższe nie ogranicza się do oznakowania miejsc objętych monitoringiem 
i zamieszczeniem klauzuli informacyjnej. Zgodnie z kodeksem pracy wprowadzenie 
monitoringu wizyjnego musi być poprzedzone regulacją określającą cele, sposób 
oraz zakres monitoringu, czas przechowywania zapisów (nie dłużej niż trzy miesiące 
od dnia zarejestrowania), wskazanie jakim podmiotom i w jakich celach może być 
udostępniony zapis (organy ścigania). Dokładniej wymogi związane ze stosowaniem 

przez pracodawcę monitoringu określa art. 22’2 Kodeksu pracy.17 Pracownik 

ochrony również obowiązany jest znać zasady obowiązujące u administratora 
dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego. Dokładny zakres uprawnień 
związanych z przetwarzaniem danych w ramach monitoringu wizyjnego wskazany 
jest w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych. Wspomniana powyżej 
umowa powierzenia przetwarzania danych określa obowiązki podmiotu 
przetwarzającego wynikające z RODO, do których należy wydanie pracownikom 
stosowanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Przepisy RODO,  
a dokładniej art. 28 RODO. W myśl tego przepisu podmiot przetwarzający 
obowiązany jest przede wszystkim: 

− przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 
administratora; 

− zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu 
ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

− podejmować wszelkie środki wymienione w art. 32 RODO; 

− zapewniać  środki techniczne i organizacyjne dające gwarancję ochrony 
praw osób, których dane są przetwarzane.  

W omawianej sytuacji będą to przede wszystkim  środki organizacyjne: 
dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych, szkolenie pracowników z zakresu ochrony 
danych osobowych, zapewnienie poufności przetwarzanych danych, itp. Nadto 
pracownicy ochrony obligowani są do przestrzegania procedur obowiązujących  
u zleceniodawcy. Powyższe wymaga bieżącego zaangażowania ze strony 
Inspektora Ochrony Danych funkcjonującego w ochranianym przedsiębiorstwie, jak 
również spostrzegawczości, otwartości w komunikacji z Inspektorem w zakresie 
czynności, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Jest to ważne  
z uwagi na dynamikę zmian wynikających choćby nawet z sytuacji wywołanej 
pandemią. Zgodnie z art. 28 RODO,  w przypadku gdy przetwarzanie danych ma 
być dokonywane w imieniu administratora, obowiązany jest on korzystać wyłącznie 
z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające 
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą.18 Oznacza to, że w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług 

profesjonalnej firmy ochroniarskiej podmiot decydujący się na takie rozwiązanie 

 
17 Ustawa z dnia 15 lipca 1974 r. Kodeks pracy, nr 24 poz. 141 z póź.zm. 
18 Art. 28 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. 
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(czyli administrator danych) powinien zorientować się czy zleceniobiorca spełnia 
wymagania określone w art. 28 RODO w zakresie ochrony danych osobowych. 
Wyżej wymienione rozporządzenie nie określa sposobu przeprowadzenia takiego 
sprawdzenia. W praktyce dosyć często wykorzystuje się sporządzoną w tym celu 
przez administratora ankietę, zwaną też ankietą bezpieczeństwa. Zakres pytań  
w niej zawartych będzie zależał od rodzaju usług świadczonych przez procesora  
i tym samym podejmowanym w ramach realizacji tych zadań procesów 
przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy procesorem jest firma 
ochroniarska pytania powinny dotyczyć przede wszystkim:  

− kwestii posiadania przez firmę dokumentacji z zakresu ochrony danych 
osobowych (Polityka ochrony danych osobowych, procedura postępowania 
w przypadku naruszenia, itp.); 

− posiadania przez pracowników firmy upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych; 

− posiadania przez pracowników firmy wiedzy na temat postępowania  
w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych, wiedzy na temat 
praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane; 

− czy pracownicy zostali przeszkoleni z tematyki ochrony danych osobowych 
i czy takie szkolenia odbywają się cyklicznie (można np. poprosić o tematy 
tych szkoleń); 

− czy pracownicy zobowiązali się do zachowania poufności przetwarzanych 
danych osobowych (może być zawarte w upoważnieniu do przetwarzania 
danych); 

− czy w firmie jest prowadzony rejestr czynności przetwarzanych danych; 

− czy firma powierza przetwarzanie danych innym podmiotom (jeżeli tak, 
będzie to wymagało dalszych ustaleń); 

− czy w trakcie wykonywania zadań z zakresu ochrony będzie korzystał ze 
swoich środków technicznych (np. system monitoringu) czy wyłącznie ze 
środków i urządzeń administratora. 

Oczywiście zakres pytań może być szerszy w zależności od tego czy ochrona 
dotyczy podmiotu publicznego czy sektora prywatnego, jak również od specyfiki 
działalności danego podmiotu (np. urzędy, sądy, placówki medyczne itp.).   

 
Podsumowanie 
Jak widać profesjonalizm to coś znacznie więcej niż sama skuteczność. Warto 

poświęcić więcej uwagi zagadnieniom dotyczącym prawa, ochrony danych 
osobowych, jak również znajomości tych zagadnień przez pracowników ochrony. 
Powyższe może okazać się istotne, ponieważ to pracownik ochrony jest pierwszą 
osobą, do której kierowane są pytania ze strony osób wchodzących/wjeżdżających  
na teren obiektu i poddawanym w związku z tym określonym czynnościom 
związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektu. Wykonując codzienne 
obowiązki trzeba pamiętać, że skuteczność nie może być wynikiem działań 
nieetycznych lub przekroczenia uprawnień, ale to już temat na oddzielną publikację. 

 
Streszczenie 
Celem niniejszej publikacji było zwrócenie uwagi na kwestie prawne, a przede 

wszystkim zagadnienia dotyczące przestrzegania prawa godności oraz ochrony 
danych osobowych w ramach zadań wykonywanych przez pracowników ochrony.  
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W codziennej pracy firmy świadczące usługi z zakresu ochrony fizycznej obiektu 
skupiają się zapewnieniu skutecznej ochrony danego obiektu. Profesjonalna 
ochrona to jednak znacznie coś więcej. Profesjonalizm to także znajomość prawa, 
przestrzeganie zasad etyki zawodowej, kultura i estetyczny wygląd. Powyższe 
czynniki przedkładają się na zaufanie ze strony podmiotu korzystającego z usług 
firmy ochroniarskiej. Jest to szczególnie ważne w dobie współczesnych wyzwań,  
a w szczególności aktualnej sytuacji związanej z pandemią, które dotyczą 
wszystkich pracodawców, w tym także firm świadczących usługi z zakresu ochrony 
obiektu. 

Słowa kluczowe: ochrona obiektu, ochrona danych osobowych, badanie 
trzeźwości pracowników, bezpieczeństwo obiektu, bezpieczne warunki pracy, 
pandemia. 

 
Summary  
The aim of this publication was to draw attention to legal issues, and most of all 

to the issues related to the observance of the law of dignity and the protection of 
personal data as part of the tasks performed by security guards. In everyday work, 
companies providing services in the field of physical protection of a facility focus on 
ensuring effective protection of a given facility. Professional protection, however, is 
much more than that. Professionalism also means knowledge of the law, adherence 
to professional ethics, culture and an aesthetic appearance. The above factors 
contribute to the trust of the entity using the services of a security company. This is 
especially important in the era of contemporary challenges, in particular the current 
pandemic situation, which affects all employers, including companies providing 
facility security services. 

Key words: security, personal data protection, employee sobriety testing, safe 
working conditions, pandemic. 
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BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE W KONTEKŚCIE AGRESJI, MOTYWACJI 

OSIĄGNIĘĆ OSÓB TRENUJĄCYCH SPORTY WALKI 
 
 

Wprowadzenie 
Zdaniem Freuda, Lorenza agresja jest wrodzona (instynktowna), jest 

warunkowana klasycznie i instrumentalnie. Natomiast Fromm skupia się na 
warunkowaniu społecznym agresji. Niezależnie od określania przyczyn agresji, czyli 
tego, czy jest ona warunkowana instynktownie, czy społecznie można za 
Skinnerem1 oraz Aronsonem2 skonstatować, że agresja rodzi agresję, potęgując 
siebie, czyli czynności agresywne wzmagają ludzką agresywność. 

Agresja może mieć wymiar zewnętrzny, bądź wewnętrzny. Agresja w wymiarze 
zewnętrznym, aktywnym zdaniem Pospiszyl3 polega na destruktywnym krzywdzeniu 
fizycznym, bądź psychicznym, gdzie atak stanowi formę radzenia sobie jednostki  
z problemami emocjonalnymi. Agresja w wymiarze wewnętrznym, pasywnym  
w opinii Frączka,4 to dyspozycja do reagowania na trudności, przyjmuje formę 
obronną, gdzie preferowanie oporu (napastliwość, wrogość) staje się techniką 
adaptacji. 

W opinii Putkiewicza5 motywacja stanowi siłę psychiczną oraz napięcie 
psychiczne, które porusza do działania oraz ukierunkowuje działanie na określony 
cel. Motywacja jest procesem psychicznym wewnętrznym aktywizującym jednostkę 
do działania. 
 Proces motywacyjny jest motywowanym działaniem, które jest osadzone  
w kontekście społecznym, zatem można go rozpatrywać w aspektach 
bezpieczeństwa. Człowiek, to istota społeczna żyjąca oraz realizująca się  
w społeczeństwie. Egzystencja społeczna zdaniem Lorenza oparta jest na instynkcie 
stadnym.6 Dzięki koegzystencji ze społeczeństwem jednostka może realizować 
swoje potrzeby, np.: bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i uznania.7 

Wskaźnikami, czyli elementami składowymi motywacji, są chęć, zamiar, 
pragnienie, życzenie, potrzeba, namiętność, zaangażowanie, wzmocnienia, 
pobudki, motywy, wszystkie one towarzyszą procesowi motywacyjnemu.8 

Proces motywacyjny stanowi rozbudowany zespół pojedynczych, albo 

 
1 E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998, s. 22-43. 
2 E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 249-289. 
3 I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 10-16. 
4 A. Frączek, Socjalizacja, a intrapsychiczna regulacja agresji interpersonalnej (w:) Adam Frączek, Horst 

Zumkley (red.), Socjalizacja, a agresja, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993, 
s. 45-58. 

5 Z. Putkiewicz, Motywacja (w:) J. Strelau, Z. Putkiewicz, A. Jurkowski (red.), Podstawy psychologii 
dla nauczycieli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, s. 150-159. 

6 E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998, s. 86-88, 92-100. 
7 Z. Putkiewicz, Motywacja (w:) J. Strelau, Z. Putkiewicz, A. Jurkowski (red.), Podstawy psychologii 

dla nauczycieli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, s. 154. 
8 Tamże, s. 150-159. 
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złożonych motywów, które pobudzają do działania i które nadają działaniu określony 
kierunek. Dlatego też motyw, to tendencja kierunkowa, którą należy potraktować, 
jako stan wewnętrznego napięcia, od którego zależy możliwość i kierunek fizycznej 
i psychicznej aktywności organizmu. Źródłami wewnętrznego stanu napięcia 
motywacyjnego jest zaspokojenie potrzeb przez człowieka oraz pragnienia 
pobudzające realizację określonych celów wewnętrznych, albo zewnętrznych, czyli 
wymagane przez innych, np. pełnienie roli społecznej lub narzuconych przez kulturę. 
Motywacja opiera się na mechanizmach poznawczych np. w aspekcie 
wykorzystywania szans i okazji oraz unikania zagrożeń i niebezpieczeństw.9 

Motywacja z towarzyszącą jej agresją, są względem siebie równorzędne, mogą 
posiadać dwa wymiary. Z agresywną motywacją mamy do czynienia, gdy motywacja 
podyktowana jest agresją, np. gdy dotyczy wyżycia się celem zaspokojenia własnej 
potrzeby dominacji. Z motywacją agresywną spotkamy się, gdy pojawiają się 
trudności w osiągnięciu celu.10 Ten drugi rodzaj połączenia, czyli motywacja 
agresywna łączy się w znaczeniu wąskim z bezpieczeństwem personalnym  
rozumianym, jako dbałość o siebie i o najbliższych oraz w znaczeniu szerokim, jako 
dbałość o bezpieczeństwo ludzi w kontekście społecznym i narodowym.11 

Zapewnienie bezpieczeństwa personalnego polegające na przeciwstawieniu 
się, np. trudnościom egzystencjalnym, przeciwnościom losu bez motywacji agresji 
jest niemożliwe. W przypadku bezpieczeństwa społecznego chodzi  
o przeciwstawienie się patologizacji życia społecznego, a w bezpieczeństwie 
narodowym o obronę interesów narodowych w tym przed terroryzmem, czy wojną. 
Aktywność w tym przypadku często staje się obroną wywołującą przemoc 
instytucjonalną (policja, wojsko), czy wyprzedzonym atakiem, którego podłoże 
psychologiczne będzie bazowało na agresji instrumentalnej.12 We wszystkich 
omówionych przypadkach zachowanie agresywne jest wywoływane motywem 
zapewnienia bezpieczeństwa personalnego, społecznego i narodowego. Bierność  
w tym względzie instytucjonalnie prowadziłaby do zachwiania ładu społecznego 
i fundamentów funkcjonowania państwa. 

Agresja w konstruktywnym i prospołecznym wymiarze stanowi według Fromma 
mechanizm obronny chroniący przed zagrożeniami, a także jest aktywnością  
w radzeniu sobie z trudnościami. Istnieją takie sposoby sublimacji agresji, które 
sprawią, że będzie ona miała społecznie akceptowane ujście. Taką przestrzenią 
terapeutyczną mogą stać się sporty walki.13 W aspekcie terapeutycznej roli sportów 
walki Nowak twierdzi, że powodują one wiele szeroko rozumianego pożytku, 
przydatnego zarówno z perspektywy osobistej, jak i społecznej. W opinii Nowaka 
sporty walki, to platforma sportowa do poznawania kultury, zasad, norm, historii  
i ducha sportu, jak i danej formuły sportów walki, a także metod i technik oraz 
narzędzi przeznaczonych do samoobrony. Sporty walki, to również miejsce i ludzie, 
z którymi rekreacyjnie, albo w trybie wspierającym, a zarazem rywalizującym się 

 
9 Tamże, s. 150-159. 
10 Tamże, s. 150-159. 
11 R. Wróblewski, Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – 

Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2017, s. 99-106, 174-259. 
12 S. Sobczak, Teoretyczne podstawy przyczyn przemocy w ujęciu realistycznym w aspekcie czynników 

biopsychicznych i socjokulturowych (w:) Wychowanie we współczesnej szkole: szkoła wolna od 
przemocy, Siedlce 2011, s. 31-54. 

13 E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998, s. 204-239. 
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trenuje. Sporty walki, to też biznes, na którym się zarabia. Sporty walki, to także 
psychologiczna przestrzeń, w której występuje agresja oraz odpowiedni sportowy 
aspekt motywacyjny. Ta przestrzeń psychospołeczna pozwala na cywilizowane  
i akceptowalne spożytkowanie i wyrzucenie z siebie pokładów swej agresji,14 która 
może stać się niezbędnym elementem stanowiącym bardzo istotne wzmocnienie dla 
motywacji osiągnięć.15 

Sporty walki można określić, jako pewnego rodzaju system i tradycję walki, 
które są skodyfikowane i uprawiane z powodów takich, jak: samoobrona; aplikacja 
wojskowa, czy organy ścigania, konkurencja, rozwój fizyczny, umysłowy i duchowy, 
zabawa.16 

Inną kwestię stanowi cywilizowany sposób uprawiania sportów walki, a jeszcze 
inną potencjał osób trenujących sporty walki dla bezpieczeństwa narodowego, 
społecznego i personalnego. 

Fromm17 podkreśla, że bezpieczeństwo jest jednym z atrybutów człowieka, 
który określa jego aktywność. 

 
Metodologia badań i procedura badawcza 
Badania zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2021 roku metodą papier – 

ołówek na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego. Udział w badaniach 
był dobrowolny, a próba została dobrana w sposób losowy. Badani zostali 
poinformowani o celu badań i anonimowości wyników. W ankietyzacji wzięło udział 
200 osób. W wieku od 18 do 43 lat. Grupę badawczą n=100 (50%) stanowili 
sportowcy amatorzy trenujący sporty walki w kategorii: boks n=20 (10%), kick-boxing 
n=23 (11.5%), karate n=31 (15.5%), zapasy n=16 (8%), grappling n=10 (5%). Grupa 
kontrolna n=100 (50%), to osoby, które charakteryzowały się podobnymi danymi 
socjodemograficznymi, co grupa badawcza. Jedyną różnicę stanowił warunek, aby 
nikt z grupy kontrolnej nie uprawiał jakiegokolwiek rodzaju sportu ani zawodowo, ani 
amatorsko. W tym względzie dobór próby kontrolnej był przesiewowy. W badaniach 
wzięli udział mężczyźni n=161 (80.5%) i kobiety n=39 (19.5%). Kobiet uprawiających 
sporty walki było n=15 (7.5%), z grupy kontrolnej kobiet było n=24 (12%) z próby. 

Przedmiotem badań jest agresja i motywacja osiągnięć. 
 Celem badań jest określenie istotnie statystycznych różnic w poziomie agresji  
i motywacji osiągnięć ze względu na trenowanie sportów walki. 
Problem badawczy: 

− Czy agresja osób trenujących sporty walki jest istotnie różna od poziomu 
agresji osób nieaktywnych sportowo? 

− Czy motywacja osiągnięć osób trenujących sporty walki jest istotnie różna 
od wskaźnika motywacji osób nieaktywnych sportowo? 

 Hipotezy badawcze: 

− Syndrom agresji nie jest istotnie różny w zależności od aktywności 

 
14 W. Nowak, Boks: metodyka nauczania, technika, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1967, 

s. 21-23, 99-107. 
15 A. Frączek, Socjalizacja, a intrapsychiczna regulacja agresji interpersonalnej (w:) Adam Frączek, Horst 

Zumkley (red.), Socjalizacja, a agresja, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993, 
s. 45-58. 

16 W. Nowak, Boks: metodyka nauczania, technika, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1967, 
s. 21-23, 99-107. 

17 E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998, s. 135-137, 215-
239. 
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sportowej. 

− Wskaźnik motywacji osiągnięć nie jest istotnie różny w zależności od 
aktywności sportowej. 

Sporty walki w aspekcie psychologicznym mogą być po pierwsze platformą, na 
której w sposób akceptowany społecznie, a zarazem cywilizowany jednostka może 
rozładować drzemiącą w niej agresję, a po drugie doświadczanie sukcesów może 
stanowić dla niej wzmocnienie motywacji osiągnięć.18 Po drugie należy pamiętać, że 
w aspekt życia sportowego wpisana jest agresja programowa opisywana, jako 
kultura mocy, w którą wpisane jest poświęcenie dla wyniku oraz agresja zawodnicza 
wykorzystująca użycie siły i sprawności, zdobywanie przewagi, pokonanie rywala. 
W tym znaczeniu rezultat sportowy kreuje niekontrolowane emocje i w konsekwencji 
agresywne zachowanie. Rezultaty sportowe łączą się także z motywacją osiągnięć 
prowadzącą do sukcesu. Tylko najbardziej wytrwałe osoby charakteryzujące się 
najwyższym motywem osiągnięć będą ubiegały się o sukces.19 

W badaniach zmienną zależną jest agresja i motywacja osiągnięć. Zmienną 
niezależną jest trenowanie sportów walki i brak uprawniania sportu. Zmienna 
niezależna w analizach statystycznych potraktowana jest w dwóch aspektach: po 
pierwsze, jako zmienna dychotomiczna, w której wskaźnikiem jest uprawianie 
sportów walki, albo brak aktywności sportowej i po drugie przedstawiona jest na skali 
nominalnej określającej rodzaj uprawianej sporty walki (boks, kick-boxing, karate, 
zapasy, grappling), przy włączeniu wskaźnika opisującego brak aktywności 
sportowej. 

W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego oraz 
wykorzystano dwa narzędzia badawcze. 

W pracy zastosowano kwestionariusz agresji Bussa i Perry’ego.20 Jest to 
narzędzie psychometryczne składające się z 29 pytań z kafeterią zamkniętą 
jednokrotnego wyboru. Respondent udziela odpowiedzi na skali typu Likerta od 1 – 
zupełnie do mnie nie pasuje do 5 – całkowicie do mnie pasuje. Syndrom agresji 
zgodnie z instrukcją został określony po zsumowaniu wyników. Narzędzie oprócz 
ogólnego syndromu agresji bada cztery jego składowe: agresję fizyczną, agresję 
werbalną, wrogość i gniew. 

Motywacja osiągnięć została zbadana kwestionariuszem autorstwa Widerszal-
Bazyl.21 Narzędzie składa się z 20 pytań z kafeterią zamkniętą jednokrotnego 
wyboru. Respondent w zależności od pytania miał do wyboru od 2 do 5 możliwych 
odpowiedzi i mógł w sumie uzyskać 100 punktów. 

Analizy statystyczne przeprowadzono w programie Statistica, wykorzystano 
narzędzie parametrycznych eksploracji, test Kołmogorowa–Smirnowa oraz 
Shapiro–Wilk’a, a także analizę częstości. W analizie parametrycznej skorzystano  
z testu t-Studenta, Anova oraz testów post-hoc, NIR, najmniejszych różnic. 
 

 
18 A. Frączek, Socjalizacja, a intrapsychiczna regulacja agresji interpersonalnej (w:) Adam Frączek, Horst 

Zumkley (red.), Socjalizacja, a agresja, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993, 
s. 45-58. 

19 W. Nowak, Boks: metodyka nauczania, technika, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1967, 
s. 21-23, 99-107. 

20 A. H. Buss, M. Perry, The agression questionnaire, Journal of Personality and Social Psychology, 
Vol 63, No 3, 1992, pp. 452-459. 

21 M. Widerszal-Bazyl, Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć, Przegląd psychologiczny, 1978, 
t. XXI, nr 2, s. 363-366. 
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 Analiza wyników badań 
  
 Agresja, a aktywność sportowa 

 

 
Rysunek nr 1: Eksploracja wyników skali agresji ze względu na uprawianie sportu. 
Źródło: opracowanie własne. 
 

We wszystkich przypadkach test Kołmogorowa-Smirnowa wskazał na rozkład 
normalny wyników agresji dla poszczególnych frakcji: nieaktywnych sportowo 
W=0.086, p=0.063; uprawiających boks W=0.127, p=0.200; kick-boxing W=0.164, 
p=0.111; karate W=0.132, p=0.183, zapasy W=0.126, p=0.200; grappling W=0.158, 
p=0.200. 

Wyniki skali agresji dla osób, które nie uprawiają żadnego sportu przestawiały 
się następująco: mediana Me=91.5, średnia M=91.79, błąd standardowy średniej 
SEM=0.827, odchylenie standardowe SD=8.27 i wariancja SD2=68.43. Rozstęp 
odpowiedzi był 46 punktowy i znajdował się w przedziale pomiędzy [69;115]. 

Rezultaty osób uprawiających boks były następujące: mediana Me=88, średnia 
M=89.5, błąd standardowy średniej SEM=1.952, odchylenie standardowe SD=8.73  
i wariancja SD2=76.26. Rozstęp odpowiedzi był 29 punktowy i znajdował się  
w przedziale pomiędzy [74;103]. 

Dla sportowców uprawiających kick-boxing: mediana wyniosła Me=88, średnia 
M=88.56, błąd standardowy średniej SEM=1.138, odchylenie standardowe SD=5.49 
i wariancja SD2=29.80. Rozstęp odpowiedzi był 22 punktowy i znajdował się  
w przedziale pomiędzy [79;101]. 

Wyniki osób uprawiających karate to: mediana Me=91, średnia M=91.71, błąd 
standardowy średniej SEM=1.551, odchylenie standardowe SD=8.63 i wariancja 
SD2=74.61. Rozstęp odpowiedzi był 37 punktowy i znajdował się w przedziale 
pomiędzy [75;112]. 

Rezultaty osób uprawiających zapasy były następujące: mediana Me=90.5, 
średnia M=90.00, błąd standardowy średniej SEM=1.562, odchylenie standardowe 
SD=6.25 i wariancja SD2=39.06. Rozstęp odpowiedzi był 22 punktowy i znajdował 
się w przedziale pomiędzy [78; 100]. 

Ostatnią opisywaną grupę stanowiły osoby uprawiające grappling, ich wyniki 
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przestawiają się następująco: mediana Me=89, średnia M=89.30, błąd standardowy 
średniej SEM=1.680, odchylenie standardowe SD=5.31 i wariancja SD2=28.23. 
Rozstęp odpowiedzi był 17 punktowy i znajdował się w przedziale pomiędzy [79;96]. 

Postanowiono sprawdzić, czy występuje różnica istotna statystycznie dla 
średnich skali agresji ze względu na osoby uprawiające sport w zakresie sztuk walki 
(grupa badawcza) i nie będące aktywnymi sportowo (grupa kontrolna). 

 

 
Rysunek nr 2: Przedział średnich skali agresji grupy uprawiającej sporty walki i osób 
nieaktywnych sportowo. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Na podstawie test Shapiro-Wilk’a stwierdzono rozkład normalny wyników 

agresji dla grupy badawczej W=0.982, p=0.177 oraz dla grupy kontrolnej W=0.979, 
p=0.110. 

Średnia dla skali agresji osób uprawiających sporty walki M=91.03, odchylenie 
standardowe SD=7.34 oraz średnia grupy kontrolnej, czyli osób, które nie uprawiają 
żadnego sportu, to M=91.79 i odchylenie standardowe SD=8.27 nie różnią się od 
siebie istotnie statystycznie t(198)=1.592, p=0.113, dGlass=-0.213, przy założonej 
testem Levene’a równości wariancji F=0.991, p=0.321. 

W następnej kolejności sprawdzono, czy średnie dla agresji uzyskane przez 
poszczególne analizowane frakcje różnią się od siebie istotnie statystycznie. 
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Rysunek nr 3: Wyniki średnich skali agresji ze względu na uprawianie sportu. 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Test Levene’a F(5,194)=1.452, p=0.218 bazując na średnich określił 
homogeniczność wariancji, co pozwoliło na przeprowadzenie testu Anova  
F(5, 199)=0.982, p=0.430, na podstawie, którego można orzec, że nie dostrzeżono 
istotnych różnic dla średnich pomiędzy badanymi grupami. Dodatkowo 
przeprowadzone testy NIR najmniejszych różnic na podstawie, których można dojść 
do analogicznych wniosków. Średnie w żadnej z badanych podgrup nie różnią się 
od siebie istotnie statystycznie. 

W celu pogłębienia analiz statystycznych przeprowadzono deskrypcję  
i eksplanację wskaźników agresji. 
 
 

 
Rysunek nr 4: Przedział średnich poszczególnych wskaźników agresji ze względu na grupę 
uprawiających sporty walki i osób nie będących aktywnymi sportowo. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Test Shapiro-Wilk’a we wszystkich przypadkach wskazał na rozkład normalny. 
Dla wyników agresji fizycznej: grupa badawcza W=0.975, p=0.058 i grupa kontrolna 
W=0.986, p=0.370; agresji werbalnej: grupa badawcza W=0.978, p=0.096 i grupa 
kontrolna W=0.985, p=0.310; wrogości: grupa badawcza W=0.976, p=0.062 i grupa 
kontrolna W=0.981, p=0.601; gniewu: grupa badawcza W=0.982, p=0.180 i grupa 
kontrolna W=0.978, p=0.092. 

Wyniki agresji fizycznej osób, które nie uprawiają żadnego sportu przedstawiają 
się następująco: moda Mo=30, mediana Me=28.5, średnia M=28.63, odchylenie 
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standardowe SD=4.12 i wariancja SD2=16.98. Rozstęp odpowiedzi znajdował się  
w przedziale pomiędzy [16;40]. Rezultaty osób uprawiających sporty walki, są 
następujące: moda Mo=24, mediana Me=25, średnia M=25.46, odchylenie 
standardowe SD=3.98 i wariancja SD2=15.91. Rozstęp odpowiedzi znajdował się  
w przedziale pomiędzy [15;35]. 

Średnia grupy badawczej i kontrolnej dla agresji fizycznej różnią się od siebie 
istotnie statystycznie t(198)=-5.527, p<0.001, dGlass=-0.769, przy założonej testem 
Levene’a równości wariancji F=0.108, p=0.742. Osoby nie uprawiające sportu mają 
istotnie wyższy poziom agresji fizycznej niż respondenci uprawiający sporty walki. 

Rezultaty agresji werbalnej respondentów, którzy nie są aktywni sportowo 
wyniosły: moda=16, mediana Me=16, średnia M=15.72, odchylenie standardowe 
SD=3.09 i wariancja SD2=9.54. Rozstęp odpowiedzi znajdował się w przedziale 
pomiędzy [8; 23]. W grupie sportowców moda=14, mediana Me=15, średnia 
M=14.84, odchylenie standardowe SD=3.15 i wariancja SD2=9.97. Rozstęp 
odpowiedzi znajdował się w przedziale pomiędzy [9;23]. 

Średnia grupy badawczej i kontrolnej dla agresji werbalnej różnią się od siebie 
istotnie statystycznie t(198)=-1.992 p=0.048, dGlass=-0.285, przy założonej testem 
Levene’a równości wariancji F=0.013, p=0.910. Osoby nie uprawiające sportu mają 
istotnie wyższy poziom agresji werbalnej niż respondenci uprawiający sporty walki. 

Dla skali wrogości wyniki osób nie uprawiających sportu wyniosły: moda=23, 
mediana Me=26, średnia M=25.59, odchylenie standardowe SD=4.28 i wariancja 
SD2=18.36. Rozstęp odpowiedzi znajdował się w przedziale pomiędzy [13; 35]. 
W przypadku sportowców uprawiających sporty walki rezultaty, są następujące: 
moda Mo=26, mediana Me=26, średnia M=26.86, odchylenie standardowe SD=4.29 
i wariancja SD2=18.48. Rozstęp odpowiedzi znajdował się w przedziale pomiędzy 
[18;39]. 

Średnia grupy badawczej i kontrolnej dla skali wrogości różnią się od siebie 
istotnie statystycznie t(198)=2.029, p=0.038, dGlass=0.296, przy założonej testem 
Levene’a równości wariancji F=0.137, p=0.713. Respondenci uprawiający sporty 
walki cechują się istotnie wyższą skalą wrogości niż osoby, które nie są aktywne 
sportowo. 

Dla skali gniewu wyniki osób nie uprawiających sportu, są następujące 
moda=21, mediana Me=22, średnia M=21.85, odchylenie standardowe SD=3.44 
i wariancja SD2=11.84. Rozstęp odpowiedzi znajdował się w przedziale pomiędzy 
[13; 29]. W odniesieniu do sportowców uprawiających sporty walki moda=22, 
mediana Me=23, średnia M=22.87, odchylenie standardowe SD=3.73 i wariancja 
SD2=13.91. Rozstęp odpowiedzi znajdował się w przedziale pomiędzy [14;34]. 

Średnia grupy badawczej i kontrolnej ze względu na gniew różnią się od siebie 
istotnie statystycznie t(198)=2.010 p=0.046, dGlass=0.296, przy założonej testem 
Levene’a równości wariancji F=0.108, p=0.743. Respondenci uprawiający sporty 
walki cechują się istotnie wyższą skalą gniewu niż osoby, które nie są aktywne 
sportowo. 

We wszystkich badaniach wystąpiły istotne statystycznie różnice, dlatego 
postanowiono sprawdzić rozkład wyników dla wszystkich badanych frakcji 
związanych z uprawianiem sportu. 
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Rysunek nr 5: Wyniki średnich poszczególnych skal agresji ze względu na uprawianie sportu. 
Legenda: nie – respondenci, którzy nie uprawiają żadnego sportu, B – boks, KB – kick-boxing, 
K – karate, Z – zapasy, G – grappling. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Test Anova wskazał na istotne różnice pomiędzy porównywanymi średnimi dla 
poszczególnych frakcji F(5, 194)=6.603, p<0.001, η²=0.145. Ponadto test Levene’a 
F(5, 194)=1.061, p=0.384 ujawnił równość wariancji dla poszczególnych 
porównywanych grup, dlatego zadecydowano się na przeprowadzenie testów post 
hoc opartych na równości wariancji. 
 Test NIR wskazał na różnice pomiędzy średnimi dla badanych frakcji. Istotne 
różnice dla średnich odnotowano pomiędzy grupą kontrolną (osób nie będących 
aktywnymi sportowo), a średnimi sportowców uprawiających wymieniane wyżej 
sporty walki. 

Różnica średnich pomiędzy grubą kontrolną, a sportowcami uprawiającymi 
boks wyniosła MD=3.88, błąd standardowy SE=0.997, p<0.001, dCohen=0.953. 
Respondenci, którzy nie uprawiają sportu posiadają istotnie statystycznie wyższą 
agresję fizyczną niż sportowcy uprawiający boks. 

Różnica średnich pomiędzy grubą kontrolną, a sportowcami uprawiającymi 
kick-boxing wyniosła MD=3.413, błąd standardowy SE=0.941, p<0.001, 
dCohen=0.823. Respondenci, którzy nie uprawiają sportu posiadają istotnie 
statystyczną wyższą agresję fizyczną niż sportowcy uprawiający kick-boxing. 

Różnica średnich pomiędzy grupą kontrolną, a sportowcami uprawiającymi 
karate wyniosła MD=2.307, błąd standardowy SE=0.833, p=0.006, dCohen=0.553. 
Respondenci, którzy nie uprawiają sportu posiadają istotnie statystycznie wyższą 
agresję fizyczną niż sportowcy uprawiający karate. 

Różnica średnich pomiędzy grubą kontrolną, a sportowcami uprawiającymi 
zapasy wyniosła MD=3.005, błąd standardowy SE=1.096, p=0.007, dCohen=0.750. 
Respondenci, którzy nie uprawiają sportu posiadają istotnie statystycznie wyższą 
agresję fizyczną niż sportowcy uprawiający zapasy. 

Różnica średnich pomiędzy grupą kontrolną, a sportowcami uprawiającymi 
grappling wyniosła MD=4.13, błąd standardowy SE=1.35, p=0.030, dCohen=1.026. 
Respondenci, którzy nie uprawiają sportu posiadają istotnie statystycznie wyższą 
agresję fizyczną niż sportowcy uprawiający grappling. 

Średnie agresji fizycznej uzyskane przez osoby aktywne sportowo ze względu 
na poszczególne rodzaje uprawianego spotu, są nieistotne statystycznie. Sportowcy 
uprawiający boks, kick–boxing, karate, zapasy, grappling posiadają średnio taki sam 
poziom agresji fizycznej. 

Test Anova nie wykrył istotnie statystycznych różnic pomiędzy średnimi agresji 
werbalnej dla porównywanych frakcji F(5, 194)=1.441, p=0.211, η2=0.036. Test 
Levene’a F(5, 194)=0.122, p=0.987 wskazał na homogeniczność wariancji dla 
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poszczególnych porównywanych grup, dlatego zadecydowano się na 
przeprowadzenie testów post–hoc opartych na równości wariancji. 

Na podstawie testu NIR można wskazać na najmniejsze różnice pomiędzy 
średnimi. Test ten ujawnił jedną zachodzącą istotną statystycznie różnicę pomiędzy 
respondentami, którzy nie uprawiają żadnego sportu, a kick–bokserami, różnica 
średnich wyniosła MD=1.720, błąd standardowy SE=0.724, p=0.018, dCohen=0.543. 
Respondenci, którzy nie uprawiają sportu posiadają istotnie statystycznie wyższą 
agresję werbalną niż sportowcy uprawiający kick–boxing. 

Ogólny wniosek, jaki należy wyciągnąć jest taki, że poziom agresji werbalnej 
grupy osób nie uprawiających sportu, jak również pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami sztuk walki nie różni się istotnie statystycznie z wyjątkiem kick-
bokserów. Osoby uprawiające boks, karate, zapasy i grappling posiadają taki sam 
poziom agresji werbalnej, co osoby nie uprawiające żadnego sportu. Natomiast 
respondenci, którzy uprawiają kick-boxing posiadają istotnie statystycznie niższy 
poziom agresji werbalnej niż osoby nieaktywne sportowo. 

Test Anova nie wskazał na istotnie statystyczne różnice pomiędzy średnimi skali 
wrogości dla porównywanych frakcji F(5, 194)=1.212, p=0.305, η²=0.030. Na 
podstawie testu Levene’a F(5, 194)=1.642, p=0.151 stwierdzono jednorodność 
wariancji poszczególnych porównywanych grup, dlatego zadecydowano się na 
przeprowadzenie testów post–hoc opartych na równości wariancji. 

Użyto testu NIR, który wskazał na jedną statystycznie istotną różnicę pomiędzy 
respondentami, którzy nie uprawiają żadnego sportu, a bokserami, różnica średnich 
wyniosła MD=-2.210, błąd standardowy SE=1.058, p=0.038, dCohen=0.297. 
Respondenci, którzy nie uprawiają sportu posiadają istotnie statystycznie niższą 
wrogość niż sportowcy uprawiający boks. 

Można wnioskować, że średnie uzyskane dla wskaźnika wrogość przez grupę 
osób nie uprawiających sportu, jak również pomiędzy poszczególnymi kategoriami 
sztuk walki nie różnią się istotnie statystycznie z jednym wyjątkiem dotyczącym 
bokserów. Osoby uprawiające kick–boxing, karate, zapasy i grappling posiadają taki 
sam poziom agresji werbalnej, co osoby nie uprawiające żadnego sportu. Natomiast 
respondenci, którzy uprawiają boks posiadają istotnie statystyczny wyższy poziom 
wrogości niż osoby nieaktywne sportowo. 

Test Anova nie ujawnił istotnie statystycznych różnic pomiędzy średnimi skali 
gniewu dla porównywanych frakcji F(5,194)=1.802, p=0.114, η²=0.044. Na 
podstawie testu Levene’a F(5, 194)=1.802, p=0.114 stwierdzono jednorodność 
wariancji poszczególnych porównywanych grup, dlatego zadecydowano się na 
przeprowadzenie testów post–hoc opartych na równości wariancji. 

Użyto testu NIR, który wskazał na jedną statystycznie istotną różnicę pomiędzy 
respondentami, którzy nie uprawiają żadnego sportu, a karatekami, różnica średnich 
wyniosła MD=-1.666, błąd standardowy SE=0.736, p=0.025, dCohen=-0.471. 
Respondenci, którzy nie uprawiają sportu posiadają istotnie statystyczny niższy 
gniew niż sportowcy uprawiający karate. 

Średnie uzyskane dla skali gniewu przez osoby, które nie uprawiają aktywności 
fizycznej, jak również pomiędzy poszczególnymi kategoriami sportów walki nie 
różnią się istotnie statystycznie z wyjątkiem karateków. Osoby uprawiające boks, 
kick-boxing, zapasy i grappling posiadają taki sam poziom gniewu, co osoby nie 
uprawiające żadnego sportu. Natomiast badani, którzy trenują karate posiadają 
istotnie statystyczny wyższy poziom gniewu niż osoby nieaktywne sportowo. 
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Motywacja osiągnięć, a aktywność sportowa 
 

Rysunek nr 6: Eksploracja wyników motywacji osiągnięć ze względu na uprawianie sportu. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
We wszystkich przypadkach test Kołmogorowa-Smirnowa wskazał na rozkład 

normalny wyników motywacji osiągnięć dla poszczególnych frakcji: nieaktywnych 
sportowo W=0.064, p=0.200; uprawiających boks W=0.188, p=0.063; kick-boxing 
W=0.110, p=0.200; karate W=0.057, p=0.200, zapasy W=0.163, p=0.200; grappling 
W=0.196, p=0.200. 

Wyniki osób, które nie uprawiają żadnego sportu przestawiały się następująco: 
mediana Me=62, średnia M=61.11, błąd standardowy średniej SEM=0.827, 
odchylenie standardowe SD=7.38 i wariancja SD2=54.44. Rozstęp odpowiedzi był 
47 punktowy i znajdował się w przedziale pomiędzy [36;83]. 

Rezultaty osób uprawiających boks, są następujące: mediana Me=61, średnia 
M=59.95, błąd standardowy średniej SEM=1.057, odchylenie standardowe SD=4.73 
i wariancja SD2=22.36. Rozstęp odpowiedzi był 21 punktowy i znajdował się  
w przedziale pomiędzy [48;69]. 

Dla sportowców uprawiających kick–boxing mediana wyniosła Me=55, średnia 
M=55.61, błąd standardowy średniej SEM=1.339, odchylenie standardowe SD=6.42 
i wariancja SD2=41.25. Rozstęp odpowiedzi był 23 punktowy i znajdował się  
w przedziale pomiędzy [44;67]. 

Wyniki osób uprawiających karate, to: mediana Me=59, średnia M=58.55, błąd 
standardowy średniej SEM=1.292, odchylenie standardowe SD=7.19 i wariancja 
SD2=51.72. Rozstęp odpowiedzi był 27 punktowy i znajdował się w przedziale 
pomiędzy [45;72]. 

Rezultaty osób uprawiających zapasy były następujące: mediana Me=56.5, 
średnia M=57.44, błąd standardowy średniej SEM=1.592, odchylenie standardowe 
SD=6.36 i wariancja SD2=40.52. Rozstęp odpowiedzi był 25 punktowy i znajdował 
się w przedziale pomiędzy [49;74]. 

Ostatnią opisywaną grupę stanowiły osoby uprawiające grappling, ich wyniki 
przestawiają się następująco: mediana Me=58.5, średnia M=59.00, błąd 
standardowy średniej SEM=2.463, odchylenie standardowe SD=7.78 i wariancja 
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SD2=60.66. Rozstęp odpowiedzi był 24 punktowy i znajdował się w przedziale 
pomiędzy [50;74]. 

Postanowiono sprawdzić, czy występuje różnica istotna statystycznie 
dla średnich skali motywacji osiągnięć ze względu na grupę badawczą i grupę 
kontrolną. 

 

 
Rysunek nr 7: Przedział średnich motywacji osiągnięć respondentów uprawiających sportu 
walki i osób, które nie uprawiają sportu. 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 Na podstawie test Shapiro-Wilk’a stwierdzono rozkład normalny wyników 
agresji dla grupy badawczej W=0.988, p=0.490 oraz dla grupy kontrolnej W=0.982, 
p=0.192. 
 Średnia motywacji osiągnięć osób uprawiających sporty walki M=58.02, 
odchylenie standardowe SD=6.56 oraz średnia grupy kontrolnej, czyli osób, które 
nie uprawiają żadnego sportu, to M=61.11 i odchylenie standardowe SD=7.37 różnią 
się od siebie istotnie statystycznie t(198)=3.128, p=0.002, przy założonej testem 
Levene’a równości wariancji F=0.430, p=0.513. 
 Respondenci, którzy nie przejawiają aktywności sportowej posiadają wyższy 
poziom motywacji osiągnięć niż osoby uprawiające sporty walki. 
W celu określenia najmniejszych różnic pomiędzy porównywanymi grupami 
postanowiono przeanalizować wyniki średnich uzyskanych dla motywacji osiągnięć 
ze względu na aktywność sportową respondenta. 
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Rysunek nr 8: Wyniki średnich motywacji osiągnięć ze względu na uprawianie sportu. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Test Levene’a  F(5, 194)=2.919, p=0.179 bazując na średnich potwierdził 
homogeniczność wariancji, co pozwoliło na przeprowadzenie testu Anova  
F(5, 199)=0.982, p=0.015, na podstawie, którego można wnioskować, że pomiędzy 
frakcjami zachodzą istotne statystycznie różnice pomiędzy średnimi badanych 
frakcjami, aby doprecyzować analizy dodatkowo przeprowadzono testy NIR 
najmniejszych różnic. 
 Odnotowano różnice istotne statystycznie pomiędzy osobami, które nie 
uprawiają sportu, a tymi, które trenują kick–boxing, różnica średnich wyniosła 
MD=5.501, błąd standardowy SE=1.612, p<0.001, dCohen=0.763. Respondenci, 
którzy nie uprawiają sportu posiadają istotnie statystyczny wyższy poziom motywacji 
osiągnięć niż sportowcy uprawiający kick-boxing. 
 Różnicę średnich odnotowano także pomiędzy wynikami osób uprawiających 
boks, a trenującymi kick–boxing. Różnica średnich wyniosła MD=4.341, błąd 
standardowy SE=2.131, p=0.043, dCohen=0.762. Respondenci, którzy uprawiają boks 
posiadają istotnie statystyczny wyższy poziom motywacji osiągnięć niż sportowcy 
uprawiający kick-boxing. 
 W pozostałych przypadkach istotnych różnic nie odnotowano. Należy 
wnioskować, że poziom motywacji osiągnięć osób nie uprawiających sportu, 
jak również pomiędzy poszczególnymi kategoriami sztuk walki nie różni się istotnie 
statystycznie z wyjątkiem średniej uzyskanej przez kick-bokserów. Osoby 
uprawiające boks, karate, zapasy i grappling posiadają taki sam poziom motywacji 
osiągnięć, co osoby, które są nieaktywne sportowo. Natomiast respondenci, którzy 
uprawiają kick-boxing posiadają istotnie statystycznie niższy poziom motywacji 
osiągnięć niż osoby nieaktywne sportowo oraz bokserzy. 
 

Wnioski 
 Ogólny poziom agresji w grupie osób uprawiających sporty walki jest średnio 
taki sam, jak wśród osób, które na co dzień nie zajmują się aktywnością zawodniczą. 
Różnice istotne statystycznie odnotowano dla poszczególnych wskaźników agresji. 
Agresja fizyczna oraz werbalna jest wyższa u ludzi, którzy nie są aktywni sportowo, 
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a więc istotnie niższa u tych, którzy uprawiają sporty walki. Natomiast skala wrogości 
i gniewu jest istotnie wyższa u osób uprawiających sporty walki niż u tych 
respondentów, którzy nie są aktywni sportowo. Wyniki wewnątrz grupowe ujawniły, 
że osoby uprawiający boks, kick-boxing, karate, zapasy, grapping posiadają średnio 
taki sam poziom agresji fizycznej. 
 Dla pozostałych wskaźników agresji, czyli agresji werbalnej, wrogości i gniewu 
testy nie wykazały istotnych różnic ze względu na porównywanie sześciu 
analizowanych frakcji. Odnotowano pojedyncze przypadki istotnych różnic dla 
średnich uzyskanych dla tych skal przez reprezentantów poszczególnych frakcji. 
Jednak różnice te, są tak niewielkie, a siła związku bardzo słaba, że nie powinno się 
na ich podstawie wyciągać kategorycznych twierdzeń. Na tym etapie badań należy 
wnioskować zgodnie z ogólnym wynikiem, że agresja werbalna, wrogość i gniew 
istotnie nie różnicują wyników grupy nieuprawiającej sportu zawodniczego oraz 
bokserów, kick-bokserów, karateków, zapaśników i uprawiających grappling. 
Hipotezę badawczą dotyczącą twierdzenia, że agresja nie różnicuje istotnie 
badanych osób uprawiających i nieuprawiających sporty walki należy potwierdzić  
i dopowiedzieć, że agresja nie zależy od tego, czy ktoś uprawia aktywność sportową, 
czy jej nie uprawia zawodniczo. Natomiast hipotezy badawcze dotyczące braku 
istotnych różnic w wynikach pomiędzy średnimi uzyskanymi dla motywacji osiągnięć 
przez respondentów uprawiających i nieuprawiających sporty walki należy odrzucić 
i stwierdzić, że osoby, które nie przejawiają zawodniczej aktywności sportowej 
posiadają istotnie wyższy poziom motywacji osiągnięć niż osoby uprawiające sporty 
walki. 
 

Dyskusja 
 W aspektach psychologicznych uważa się, że sporty walki mogą przyczynić się 
do rozładowania agresji w sposób akceptowany społecznie.22 Z drugiej strony 
osiągnięcie sukcesów sportowych, czy duch walki sportowej jest nacechowany 
agresywnym zachowaniem.23 Aronson24 twierdzi, że sport wzmaga agresję.  
W przypadku niniejszych badań okazało się, że osoby trenujące sporty walki 
posiadają ten sam średni poziom agresji, co respondenci, którzy nie uprawiają 
sportu codziennie, czyli są mniej aktywni sportowo. Wnioski, które można wyciągnąć 
z badań znajdują się pomiędzy twierdzeniem dotyczącym redukcji, albo wzmagania 
agresji w sporcie. Z analiz w sposób jednoznaczny nie wynika, po której stronie 
można byłoby się opowiedzieć. Ponadto nie było też możliwości porównania, jaki 
wynik agresywności badane osoby osiągały wcześniej, czy był on wyższy i na skutek 
dodatkowych treningów obniżył się, czy też był on niższy i wzrósł wraz z czasem 
trenowania. Jeżeli chodzi o porównanie badanych wskaźników agresji, czyli agresji 
fizycznej i werbalnej, to okazały się one nieco niższe niż u respondentów nie 
uprawiających sportu nawet w sposób amatorski. Natomiast wskaźnik wrogości  
i gniewu był wyższy w grupie badawczej. Różnice te były niewielkie, a zatem słabe  
i trudno na ich podstawie deklarować wnioski.  

 
22 A. Frączek, Socjalizacja, a intrapsychiczna regulacja agresji interpersonalnej (w:) Adam Frączek, Horst 

Zumkley (red.), Socjalizacja, a agresja, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993, 
s. 45-58. 

23 W. Nowak, Boks: metodyka nauczania, technika, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1967, 
s. 21-23, 99-107. 

24 E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 249-289. 
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 Grupę badawczą stanowiły osoby, które trenowały sporty walki amatorsko, 
zatem nie doświadczały instytucjonalnej presji sukcesu, jakiej doświadczają 
sportowcy zawodowi. Fakt ten prawdopodobnie przełożył się także na wynik 
motywacji osiągnięć, gdyż osoby trenujące sporty walki posiadały nieco niższy 
wskaźnik motywacji osiągnięć niż grupa kontrolna, która nie była zaangażowana 
sportowo ani w sposób amatorski, ani zawodowy. Z drugiej strony można by 
powiedzieć, że być może, dlatego badane osoby nie osiągnęły sukcesów w sporcie, 
gdyż posiadają zbyt niski wskaźnik motywacji osiągnięć, albowiem tylko najbardziej 
wytrwałe osoby charakteryzują się najwyższą motywacją osiągnięć i wytrwale dążą 
do celu.25 
 Dzisiejsze zagrożenia implikują poszukiwania metod ochrony bezpieczeństwa. 
Osoby trenujące sporty walki wiedzą o swym potencjale i gotowości do obrony. 
Ich poziom agresji nie jest nadmiernie eksponowany przeciw ludziom. 
 

Streszczenie 
Celem badań jest określenie istotnie statystycznych różnic w poziomie agresji  

i motywacji osiągnięć ze względu na trenowanie sportów walki. Aby zrealizować cel 
przebadano 200 respondentów. Grupa badawcza (n=100), to osoby trenujące sporty 
walki. Grupa kontrolna (n=100), to respondenci, na co dzień nieaktywni sportowo. 
Przyjęto hipotezę, że agresja i motywacja osiągnięć nie różnicuje istotnie wyników 
ze względu na aktywność sportową. Analizy wykazały, że agresja nie zależy od 
uprawiania sportów walki. Ogólny syndrom agresji w obydwu badanych grupach jest 
średnio na tym samym poziomie. Agresja fizyczna i werbalna jest istotnie wyższa  
u osób, które nie są aktywnymi sportowcami, zaś wskaźnik wrogości i gniewu jest 
istotnie wyższy w grupie osób uprawiających sporty walki. Natomiast motywacja 
osiągnięć jest zależna od aktywności sportowej. Osoby, które nie są aktywne 
sportowo posiadają istotnie wyższy poziom motywacji osiągnięć niż respondenci, 
którzy uprawiają sporty walki. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo personalne, agresja, motywacja osiągnięć, 
sporty walki. 

 
Summary 
The aim of the research is to determine statistically significant differences in the 

level of aggression and achievement motivation due to training combat sports. To 
achieve the goal 200 respondents were examined. The research group (n=100) were 
people training combat sports. The control group (n=100) consists of respondents 
who are not active in sports on a daily basis. The hypothesis that aggression and 
achievement motivation does not significantly differentiate performance due to sport 
activity was accepted. Analyses showed that aggression does not depend on 
participation in combat sports. The overall aggression syndrome in both study 
groups is on average at the same level. Physical and verbal aggression is 
significantly higher in those who are not active athletes, while the index of hostility 
and anger is significantly higher in the group of people who practice combat sports. 
On the other hand, achievement motivation is dependent on sport activity. Individuals 
who are not active in sports have significantly higher levels of achievement 

 
25 W. Nowak, Boks: metodyka nauczania, technika, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1967, 

s. 21-23, 99-107. 
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motivation than respondents who participate in combat sports. 
Key words: personal safety, aggression, achievement motivation, combat 

sports. 
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POLITYKA ZDROWOTNA POLSKI 
 

 
Wstęp 
Zdrowie jest jedną z najbardziej cenionych wartości, zarówno indywidualnych 

jak i społecznych. W myśl Światowej Deklaracji Zdrowia, przyjętej również przez 
Polskę, zdrowie jest „jednym z podstawowych praw jednostki ludzkiej”.1 Jest również 
jednym z najważniejszych problemów społecznych, ekonomicznych oraz 
politycznych każdego państwa. Dlatego system opieki zdrowotnej i ochrona zdrowia 
dostosowane są odpowiednio do potrzeb danego społeczeństwa. 

Przystępując do UE Polska zobowiązała się dostosować swoją politykę, w tym 
również zdrowotną do postanowień Wspólnoty. Zobowiązania dotyczą zdrowia 
publicznego. W art. 129 Traktatu o UE napisano: ”wymagania z zakresie ochrony 
zdrowia będą stanowiły nieodłączną część polityki Wspólnoty”.2 W Traktacie 
Amsterdamskim, w art. 152 pojawił się zapis, że w każdej polityce Wspólnoty będzie 
uwzględniany aspekt zdrowotny. Zapisano obowiązek włączenia profilaktyki  
i leczenia do działań na rzecz ochrony zdrowia publicznego, zapobiegania 
chorobom, eliminacji głównych zagrożeń zdrowia, zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludności.3 

Również w polskiej Konstytucji zapisano prawo każdego obywatela do ochrony 
zdrowia. „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne 
zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych” (art. 68 pkt.2) oraz „władze publiczne zobowiązane są do 
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 
niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku” (art. 68 pkt. 3).4 

Według Światowej organizacji zdrowia pojęcie „zdrowie” obejmuje nie tylko 
choroby i niepełnosprawności ale też stan pełnego fizycznego, umysłowego  
i społecznego dobrostanu. Wyróżniane jest: 

− zdrowie fizyczne – poprawne funkcjonowanie narządów, układów i całego 
organizmu; 

− zdrowie psychiczne – emocjonalne i umysłowe; 

− zdrowie społeczne – prawidłowe relacje z innymi ludźmi; 

− zdrowie duchowe – wierzenia, praktyki, zbiór zasad i sposobów osiągania 
spokoju i równowagi.5 

W wymiarze indywidualnym dobre zdrowie jest kluczowym czynnikiem 
warunkującym jakość życia, możliwość realizacji zadań i pełnienia ról. Wpływa na 
funkcjonowanie jednostek i rodzin. Brak dostępu do opieki zdrowotnej często 

 
1 Narodowy Program Zdrowia, www.mz.gov.pl. 
2 Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. (Dz.U.2004.90.864/30). 
3 Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiający Wspólnoty 

Europejskie i niektóre związane z nimi akty z dnia 2 października 1997 r., art. 152 
(Dz.U.2004.90.864/31). 

4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483). 
5 T. Maszczak, Zdrowie jako wartość uniwersalna, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, 2005, zeszyt 54, 

s. 74. 
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wyklucza z uczestniczenia w innych sferach życia społecznego, ale też je 
marginalizuje np. z powodu niepełnosprawności, niezaradności, nieumiejętności 
uzyskania informacji na temat zdrowia i zdrowego stylu życia. Bywa, że „ludzie 
zostają wykluczeni z życia społeczeństwa, dlatego, że ich stan zdrowia jest zły.  
Z powodu złego stanu zdrowia nie mogą spełnić oczekiwań innych, więc nie mogą 
nawiązać odpowiednich więzi społecznych albo zrywają istniejące. W rezultacie tego 
są odrzucani formalnie, np. przez odmowę zatrudnienia lub nieformalnie przez 
ostracyzm grupy większościowej”.6 Niektóre choroby stały się przyczyną 
„etykietyzowania”. Do takiego celu wykorzystywane były choroby psychiczne i AIDS. 
Powodowało to wykluczenie jednostki, a niekiedy całych grup z niektórych obszarów 
życia społecznego.7 

Wybitni lekarze już w pierwszej połowie XIX wieku opisywali różne jednostki 
chorobowe, jako wynikające bezpośrednio z nędzy. Bieda była od dawna 
postrzegana jako czynnik utrudniający korzystanie z opieki zdrowotnej. Chociaż były 
też czasy, że choroba lub dolegliwość stawały się podstawą podjęcia pewnej roli 
społecznej, jaką w średniowieczu była rola kaleki – żebraka. 

Na stan zdrowia jednostki i całego społeczeństwa często wpływają czynniki, na 
które jednostka nie ma wpływu. Dlatego polityka społeczna, której coraz większym 
zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, musi włączyć politykę 
zdrowotną do katalogu swoich polityk szczegółowych.8 

 
Opieka zdrowotna, ochrona zdrowia i polityka zdrowotna Polski 
Z punktu widzenia ekonomicznego, opieka zdrowotna to działalność 

gospodarcza zajmująca się zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych człowieka za 
pomocą ograniczonych środków rzeczowych i pracy. Środki rzeczowe 
wykorzystywane w opiece zdrowotnej to: leki, wszelkiego rodzaju sprzęt, aparatura 
medyczna. Natomiast praca związana jest z usługami medycznymi świadczonymi 
przez lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy itp. w postaci usług zdrowotnych, tj. badania 
diagnostyczne i porady lekarskie, terapie psychologiczne, rehabilitacja, orzekanie 
o stanie zdrowia, działania profilaktyczne, szczepienia, opieka pielęgnacyjna  
i paliatywna. 

Ochrona zdrowia to termin szerszy niż opieka zdrowotna, ponieważ odnosi się 
do wszelkich działań, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zapobieganie, 
utrzymanie i polepszanie stanu zdrowia ludności.9 System ochrony zdrowia 
obejmuje: 

− opiekę zdrowotną – medycyna lecznicza; 

− zarządzanie działaniami na rzecz zdrowia; 

− źródła finansowania opieki zdrowotnej; 

− ochronę zdrowia – działania na rzecz ochrony zdrowia publicznego.10 

 
6 C. Włodarczyk, Zdrowie a wykluczenie społeczne. Z problemów europejskiej polityki zdrowotnej,  

[w:] Kwartalnik Problemy Polityki Społecznej, 1999r. Nr 1, s. 59-87. 
7 Tamże. 
8 G. Magnuszewska-Otulak, Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce, Instytut Polityki Społecznej, 

Uniwersytet Warszawski. 
9 I. Rudawska, Zdrowie jako wartość uniwersalna, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, 2005, Nr 54,  

s. 74. 
10 M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne ochrony zdrowia, Warszawa 2013, s. 33-34. 
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Wykorzystując odpowiedni system ochrony zdrowia – polityka zdrowotna dąży 
do osiągnięcia celów społecznych tj. zapewnienie wszystkim obywatelom równych 
szans w dostępie do opieki zdrowotnej, poprawę stanu zdrowia społeczeństwa oraz 
zapobieganie niepełnosprawności, chorobom, zgonom poprzez profilaktykę  
i leczenie, poprawę jakości opieki i satysfakcji pacjentów itp. Cele te możliwe są do 
osiągnięcia dzięki przestrzeganiu 5 zasad: 

− dostępności opieki zdrowotnej; 

− jakości opieki medycznej z uwzględnieniem zasady ciągłości; 

− efektywności opieki zdrowotnej; 

− organizacji i zarządzania odpowiedniego do osiągniętego rozwoju 
społeczno-gospodarczego; 

− kompetentności. 
Zasada dostępności opieki zdrowotnej polega na zapewnieniu całemu 

społeczeństwu pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na zasadach równości 
szans, bez podziału ludności na kryteria ekonomiczne, geograficzne, 
demograficzne, społeczne i kulturowe. Zasada jakości opieki medycznej mówi, że 
usługi i świadczenia oferowane przez system zdrowotny powinny być świadczone 
na możliwie wysokim poziomie. Zasada efektywności opieki zdrowotnej polega na 
takim organizowaniu systemu zdrowia, aby w jak najbardziej optymalny sposób 
wykorzystać posiadane zasoby rzeczowe, materialne i osobowe. Systematyczne 
doskonalenie systemu i poprawa satysfakcji pacjentów to zasada organizacji  
i zarządzania odpowiedniego do aktualnego rozwoju gospodarczego. Aby możliwe 
było osiągnięcie tych celów, konieczne jest posiadanie wykwalifikowanej kadry, co 
czyni zasadę kompetentności równie ważną jak wymienione wyżej zasady.11 

Na potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami systemu ochrony zdrowia 
(w oparciu o rzeczywiste dane) stworzono Projekt Mapy potrzeb zdrowotnych – Bazę 
Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. W ramach projektu tworzone są dokumenty 
– mapy potrzeb zdrowotnych, zawierające dane demograficzne i epidemiologiczne, 
dane dotyczące realizowanych świadczeń, a także wykorzystania zasobów 
kadrowych i sprzętowych. Na ich podstawie sporządzana jest prognoza przyszłych 
potrzeb w zakresie świadczeń zdrowotnych dla poszczególnych województw  
i całego kraju. 

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej placówek ochrony zdrowia oraz 
dysponentów środków publicznych w ochronie zdrowia na poziomie regionalnym  
i krajowym. Dane i analizy wypracowane w ramach projektu są również pomocne  
w pracy organów administracji rządowej i instytucji związanych z ochroną zdrowia 
m.in.: Ministerstwa Zdrowia, sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia, centrali  
i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, a także władz powiatowych 
i gminnych oraz urzędów wojewódzkich i marszałkowskich. 

Celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia oraz 
prognozowanie kierunków koniecznych zmian w celu realizacji potrzeb zdrowotnych 
społeczeństwa. 

Mapy mają stanowić narzędzie wpierające podejmowanie decyzji zarządczych 
dotyczących m.in. realizacji inwestycji (takich jak np. budowa i modernizacja 

 
11 A. Frączkiewicz-Wronka, J. Jasłowski, B. Owcorz-Cydzik, D. Sobosik, Samorządowa polityka 

zdrowotna, Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2004. 

http://www.mpz.mz.gov.pl/
http://www.mpz.mz.gov.pl/
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placówek ochrony zdrowia czy zakup sprzętu), tworzenia planów zakupu świadczeń 
i zawierania umów z NFZ czy opracowania koszyka świadczeń gwarantowanych. 

Polski system ochrony zdrowia wzorowany jest na modelu Bismarcka. Opiera 
się na „modelu ubezpieczeniowym”, a obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 
objęci są prawie wszyscy obywatele. Polega na tym, że źródłem finansowania są 
składki ubezpieczeniowe płacone przez pracownika i pracodawcę do kas chorych. 
Za organizację ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialne są władze publiczne. 
Ustawowe pojęcie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wiąże się z zasadą 
solidaryzmu społecznego. Wynika z tego, że czynniki ryzyka (związane z wiekiem, 
stanem zdrowia, płcią itp.) są rozłożone na wszystkich ubezpieczonych, natomiast 
świadczenia dla osób o skrajnie złej sytuacji finansowej są finansowane z budżetu 
państwa. W ramach tej zasady jedna składka ubezpieczonego zapewnia prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej członkom rodziny. 

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje, że wszyscy ubezpieczeni – bez względu 
na wysokość opłacanej składki – otrzymują kompleksową pomoc medyczną  
w zależności od potrzeb zdrowotnych. Wszyscy mają równy dostęp do tych samych 
świadczeń opieki zdrowotnej. Składka jest naliczana proporcjonalnie do wysokości 
zarobków ubezpieczonego, nie odgrywają tu żadnej roli: wiek, płeć, przebyte 
choroby czy ryzyko zdrowotne związane z wykonywaną pracą lub uprawianymi 
sportami.12 

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej opiera się zarówno na środkach 
pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne znajdujących się  
w dyspozycji NFZ, jak i budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz pozabudżetowych funduszów celowych (np. Funduszu Pracy),  
a także ze środków organizacji społecznych. Jednak głównym źródłem finansowania 
systemu opieki zdrowotnej pozostają składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2015 
r. stanowiły 62,5% ogółu wydatków przeznaczonych na zdrowie. Składki na 
ubezpieczenie zdrowotne stanowią więc przeważający składnik przychodów 
ochrony zdrowia w Polsce, uznawany jednocześnie za najbardziej podatny na 
decyzje polityczne element systemu. W warunkach niedoboru środków finansowych 
składka na ubezpieczenie zdrowotne wrasta. Np. w latach 1999-2000 wynosiła 
7,5%, w latach 2001-2002 wzrosła do 7,75%. Od tego okresu corocznie wzrastała  
o 0,25%, osiągając w 2007 r. wielkość 9%.  

Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce są jednak jedne z najniższych 
wśród krajów UE oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 
Jedno z ostatnich miejsc zajmujemy zarówno w ujęciu nominalnym, jak  
i w odniesieniu do PKB. Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, Polska 
znajduje się w ogonie unijnej stawki, jeżeli chodzi o poziom wydatków na ochronę 
zdrowia (we wszystkich podmiotach tego sektora). Według ostatnich dostępnych 
danych, w 2016 r. nominalny poziom wydatków na ten cel w przeliczeniu na 
mieszkańca wyniósł w naszym kraju 731 euro. Wśród państw należących do UE 
niższy wynik zanotowały tylko Bułgaria (556 euro) i Rumunia (432 euro). Na drugim 
biegunie znalazły się Luksemburg, Szwecja i Dania z kwotami powyżej 5000 euro. 
Jeszcze więcej na służbę zdrowia przeznacza się w Szwajcarii i Norwegii. Polska 
plasuje się w dole tabeli również, jeżeli uwzględnimy wydatki na służbę zdrowia  

 
12 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. 2004 poz.2135 z późn. zm.). 
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w relacji do PKB. Wynik na poziomie 6,52% przewyższa jedynie poziom wydatków 
notowany na Łotwie (6,24%), w Luksemburgu (6,16%) i Rumunii (5,01%). 

Za pomocą systemu ochrony zdrowia władze publiczne wpływają na stan 
zdrowia populacji oraz poziom bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.13 Główne 
funkcje systemu opieki zdrowotnej rozdzielane są między Ministerstwo Zdrowia, 
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz samorządy terytorialne. NFZ jest odpowiedzialny 
za finansowanie świadczeń ochrony zdrowia oraz kontraktowanie tych świadczeń  
z publicznymi i niepublicznymi świadczeniodawcami. Ministerstwo Zdrowia sprawuje 
nadzór nad działalnością NFZ i wytycza zakres działań polityki zdrowotnej. 
Odpowiada również za kształcenie kadr medycznych, wdrażanie programów 
zdrowotnych, finansowanie programów, badań naukowych, większych inwestycji  
i wysokospecjalistycznych świadczeń. Pełni również funkcje kierownicze oraz 
nadzorcze w stosunku do niektórych podmiotów. Władze samorządowe 
odpowiedzialne są za promocję zdrowia, planowanie podaży świadczeń,  
a w stosunku do publicznych jednostek służby zdrowia zajmują się zarządzaniem 
kadrami placówek, finansowaniem inwestycji oraz pełnią funkcje zarządcze, 
nadzorcze i kontrolne.14 

System ochrony zdrowia funkcjonujący w Polsce łączy w sobie kilka modeli 
systemów innych krajów europejskich. Głównym problemem jest brak czytelnych 
zasad finansowania. Ubezpieczeniowy system ochrony zdrowia powinien 
zapewniać obywatelom nieograniczoną opiekę medyczną w zamian za dobrowolne 
składki, a nie jak ma to miejsce w Polsce, gdyż składki są powszechne  
i obowiązkowe, a osoba ubezpieczona nie ma żadnego wpływu na to, co dostanie  
w zamian.15 

Polityka zdrowotna nakierowana powinna być na osiągnięcie celów 
społecznych związanych ze zdrowiem, w szczególności zapewnienie ogółowi 
populacji jednolitego standardu bezpieczeństwa zdrowotnego m.in. poprzez 
niwelowanie nierówności zdrowotnych, prewencję chorobową, zapobieganie 
przedwczesnym zgonom, niepełnosprawności, jak też właściwą organizację procesu 
leczenia. Na ścisłą zależność polityki zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego 
wskazał Z. Woźniak, podkreślając, że „polityka zdrowotna jest aktywną w formach 
ochroną zdrowia jednostki i populacji oraz tworzeniem podstaw bezpieczeństwa 
zdrowotnego we współpracy ze wszystkimi podmiotami operującymi w obszarach 
odpowiedzialnych pośrednio i bezpośrednio za zdrowotne warunki życia, pracy, 
nauki i wypoczynku oraz świadczenie usług zaspokajających potrzeby zdrowotne”.16 

Cele polityki zdrowotnej realizowane są przede wszystkim w ramach systemu 
ochrony zdrowia, w dwóch zasadniczych perspektywach: funkcjonalnej – 
zorganizowany i skoordynowany zespół działań zdrowotnych, którego celem jest 
realizacja świadczeń i usług profilaktyczno-leczniczych, mających na celu 
zabezpieczenie i poprawę zdrowia jednostek oraz zbiorowości i instytucjonalnej – 

 
13 P. Grzywna, Polska polityka zdrowotna. Stan i kierunki zmian, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Nr 18, 

s. 190-195. 
14 S. Golinowska (red.) Zarys systemu ochrony zdrowia, Drukarnia Open Eyes, Warszawa 2012. 
15 P. Łuniewska, Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, Współczesna gospodarka, Rocznik 

2015, T.5, Nr 1. 
16 Z. Woźniak, W stronę zdrowia społeczności – socjologiczny kontekst nowej polityki zdrowotnej, Ruch 

prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 1, 2004, s. 180. 
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obejmującej ogół podmiotów i instytucji powołanych do organizowania, finansowania 
i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.17 

System ochrony zdrowia sprowadza się do dwóch zasadniczych sfer działania: 

− ochrony zdrowia pojmowanej jako działania na rzecz zdrowia, realizowane 
przez wyspecjalizowane służby zdrowia publicznego, służby medyczne oraz 
inne sektory życia społeczno-gospodarczego, odpowiedzialne za 
stwarzanie społeczeństwu właściwych warunków zdrowotnych. 
Obejmujących: ochronę przed zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, 
żywność i żywienie, transport i komunikację, odzież i wypoczynek, 
wykształcenie, zatrudnienie, warunki mieszkaniowe, pracę, ubezpieczenie 
społeczne, itp.; 

− opieki zdrowotnej, rozumianej jako medycyna lecznicza, w której skład 
wchodzą działania indywidualnej prewencji, leczenia, naprawy, rehabilitacji 
i umacniania zdrowia, aż po opiekę terminalną.18 

Działalność lecznicza polega na: 

− udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działań poprawiających zdrowie 
pacjenta); 

− promocji zdrowia; 

− prowadzeniu działalności dydaktycznej (naukowej) lub badawczej. 
Rodzaje działalności leczniczej: 

− stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, czyli takie które 
wymagają, aby pacjent przebywał w miejscu terapii przez 24 godziny. Dzielą 
się na świadczenia: szpitalne oraz inne niż szpitalne, tj. pielęgnacja  
i rehabilitacja pacjentów, którzy nie wymagają pobytu w szpitalu oraz opieka 
nad pacjentami w ostatnim okresie życia. Udzielane są w zakładach: 
opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym, rehabilitacji leczniczej 
oraz w hospicjum; 

− ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, czyli takie, które nie wymagają, aby 
pacjent stale przebywał w placówce. Są to m.in. konsultacje medyczne, 
szczepienia czy profilaktyczny przegląd stanu zdrowia. Wykonuje się je  
w ramach np. podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. 
 

Aktualne programy polityki zdrowotnej Polski 
Program polityki zdrowotnej to zaplanowane, szerokie działania z zakresu 

opieki zdrowotnej. Zawiera konkretne cele, które zamierza się osiągnąć  
w określonym terminie. Polityka zdrowotna państwa to przede wszystkim: 
wykrywanie i zrealizowanie określonych potrzeb zdrowotnych, oraz poprawa stanu 
zdrowia określonej grupy chorych. Od stycznia 2015 r. programy polityki zdrowotnej 
opracowują, wdrażają, realizują i finansują ministrowie oraz jednostki samorządu 
terytorialnego. Programy wieloletnie tj. Narodowy program chorób nowotworowych 
oraz Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej ustanawia Rada 
Ministrów. Realizują strategie przyjęte przez rząd – dotyczą ważnych zjawisk  
i problemów, które wymagają decyzji i działań na poziomie Rady Ministrów. 

 
17 S. Paździoch (red.), A. Ryś, System opieki zdrowotnej w strukturze społecznej [w:] Zdrowie publiczne. 

Wybrane zagadnienia, Kraków 1996 
18 Dercz M., Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Minicipium S.A. Warszawa 2005. 
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Programy polityki zdrowotnej dotyczą: 

− ważnych zjawisk epidemiologicznych; 

− ważnych problemów zdrowotnych (innych niż epidemiologiczne) 
dotyczących całej lub określonej grupy docelowej chorych; 

− wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki. 
Narodowy Program Zdrowia (NPZ) to podstawowy dokument polityki zdrowia 

publicznego, który wyznacza: 

− cele strategiczne; 

− cele operacyjne; 

− najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej  
z nim jakości życia społeczeństwa. 

NPZ powstaje na co najmniej 5 lat. Celem programu jest, aby wszyscy – 
niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania – mieli większą świadomość tego, 
jak ich zachowania wpływają na zdrowie. Celem programu jest, aby Polacy 
prowadzili zdrowszy tryb życia (i dokonywali prozdrowotnych wyborów) i mogli jak 
najdłużej cieszyć się zdrowiem i pełnym uczestnictwem w pracy, życiu społecznym 
i rodzinnym. 

Cele strategiczne NPZ: 

− wydłużenie życia Polaków w zdrowiu; 

− poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem; 

− ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. 
Cel strategiczny można osiągnąć dzięki realizacji celów operacyjnych. Mają one 

zmniejszyć narażenie społeczeństwa na największe zagrożenia dla zdrowia. 
NPZ łączy różne programy profilaktyczne realizowane dotychczas na 

podstawie przepisów kilku ustaw, o różnych terminach realizacji oraz różnych 
źródłach i poziomach finansowania (m.in. z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub 
alkoholizmowi). Podstawowe cele to: 

Cel 1 – Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej 
społeczeństwa – obejmuje konkursy: 

− rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz 
ograniczania występowania nadwagi i otyłości; 

− upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią; 

− prowadzenie kampanii upowszechniającej aktualną wiedzę w zakresie 
karmienia piersią; 

− promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka 
(promocja karmienia piersią); 

− sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią 
oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich 
działalności; 

− zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie 
rozwiązywania problemów laktacyjnych; 

− dążenie do podnoszenia kompetencji personelu medycznego sprawującego 
opiekę nad matką i dzieckiem w zakresie wiedzy o laktacji; 

− edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego 
odżywiania i aktywności fizycznej; 

− tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością; 
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− edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego 
odżywiania i aktywności fizycznej; 

− podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie 
(stołówki); 

− analiza adekwatności i efektywności udzielanych profilaktycznych  
i edukacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej; 

− podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie – 
sanepidy. 

Cel 2 – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 
ryzykownymi – prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów 
tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy. 

Cel 3 – Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu 
psychicznego społeczeństwa – obejmuje: 

− podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji 
profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania 
objawów zaburzeń psychicznych; 

− prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania  
o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach  
o zwiększonym ryzyku; 

− upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci  
i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, 
uprzedmiatawiające i seksualizujące od 2018 r.; 

− podnoszenie kompetencji kadr medycznych uczestniczących w realizacji 
profilaktycznej opieki psychiatrycznej, w tym wczesnego wykrywania 
objawów zaburzeń psychicznych; 

− rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych 
na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym  
z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, 
uprzedmiotawiających i seksualizujących od 2018 r. 

Cel 4 – Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, 
chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, 
zamieszkania, rekreacji oraz nauki – w ramach tego celu prowadzone będą 
następujące działania: 

− wypracowanie metodologii oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia 
mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia przy opracowaniu 
wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony 
środowiska; 

− badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań 
związanych z adaptacją do jego zmian; 

− ocena oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi oraz 
działania informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie 
świadomości społecznej nt. sposobów ograniczania jego możliwych 
negatywnych efektów; 

− prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących 
uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na 
promieniowanie ultrafioletowe; 
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− wypracowanie metodologii oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia 
mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia przy opracowaniu 
wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony 
środowiska. 

Cel 5 – Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się – w tym celu ogłoszono 
konkurs: Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa – 
realizowany w ramach Celu operacyjnego Promocja zdrowego i aktywnego 
starzenia się, finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-
2020.Skierowany jest do osób po 60 roku życia, ale także dla ich opiekunów, 
pielęgniarek, pracowników społecznych, architektów, organizatorów opieki 
medycznej, samorządów, inwestorów. Głównym zadaniem jest prowadzenie działań 
edukacyjnych, skierowanych w szczególności do osób starszych oraz ich opiekunów 
w zakresie tematyki urazów i upadków – czynników predysponujących do ich 
wystąpienia oraz sposobów prewencji. W ramach działań edukacyjnych mowa nie 
tylko o profilaktyce indywidualnej, ale także o działaniach środowiskowych, takich 
jak dostosowywanie przestrzeni domowej i publicznej w sposób przyjazny osobom 
starszym. 

W ramach projektu realizuje się następujące założenia: 

− opracowanie materiałów edukacyjnych dla osób powyżej 60 roku życia; 

− opracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących terapii i opieki domowej 
dla opiekunów osób starszych i pracowników opieki domowej. 

Planuje się przeprowadzić działania promocyjno-edukacyjne, które mają na 
celu popularyzację wypracowanych wcześniej rekomendacji ekspertów w zakresie 
profilaktyki urazów przez osoby po 60 roku życia oraz ich rehabilitacji jak również 
dotarcie do jak największej liczby osób z materiałami edukacyjnymi i informacjami  
o prowadzonych działaniach edukacyjnych (warsztatach, szkoleniach, 
konferencjach, webinariach) poprzez wywiady radiowe, wypowiedzi w prasie  
i w Internecie, nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi 
się osobami powyżej 60 roku życia. Udział w działaniach propagujących zdrowie  
i profilaktykę urazów wśród seniorów w środowisku lokalnym lub krajowym. 

Cel 6 – Poprawa zdrowia prokreacyjnego – ogłoszono dwa konkursy ofert na 
realizację tego zadania (oba zostały unieważnione z powodu niewyłonienia 
najkorzystniejszej oferty): 

− promocja portalu internetowego i platformy e-learningowej przy 
wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji w ramach Zadania 2 
punkt 1 Organizacja kampanii społecznej, sprzyjającej płodności kobiet  
i mężczyzn, wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej 
w Celu Operacyjnego 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego; 

− opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących 
różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego – materiały i eksperci na portal, 
recenzje informatorów w ramach Zadania 2 punkt 2 Opracowanie  
i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów 
zdrowia prokreacyjnego.19 
 

Narodowe Programy Zdrowia na lata 2016-2020 
Główne programy polityki zdrowotnej to: 

 
19 https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zdrowia-ogloszenia. 



64 

 

1. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. 

2. Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015-
2020. 

3. Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 
2017-2021. 

4. Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2016-2020.  
5. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 

2016-2020. 
6. Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej 

na lata 2016-2018. 
7. Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020. 
8. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego 

POLKARD na lata 2017-2020. Celem głównym Programu jest redukcja 
umieralności z powodu chorób serca i naczyń w Polsce. Do celów 
szczegółowych należą: 

− doposażenie i wyposażenie w sprzęt medyczny podmiotów leczniczych 
zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo- 
naczyniowego; 

− prowadzenie ogólnopolskiej prewencji pierwotnej chorób układu sercowo- 
naczyniowego; 

− realizacja badań przesiewowych w kierunku wykrywania tętniaka aorty 
brzusznej u osób powyżej 65 roku życia, u których stwierdzono co najmniej 
3 czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych; 

− zapewnienie zdalnych konsultacji sytuacji klinicznych pacjentów z ostrym 
udarem mózgu do leczenia inwazyjnego w oddziałach udarowych; 

− zmniejszenie częstości hospitalizacji chorych z niewydolnością serca, 
zwiększenie dostępu do diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego poprzez 
wprowadzenie Oddziałów Dziennych Niewydolności Serca; 

− ocena jakości i skuteczności leczenia poprzez tworzenie i prowadzenie 
rejestrów medycznych. 

Do podstawowych efektów i korzyści zdrowotnych wynikających z wdrożenia 
programu należy zaliczyć m.in. poprawę jakości specjalistycznej diagnostyki i terapii 
chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez wyposażenie/ doposażenie w sprzęt 
i aparaturę medyczną różnoprofilowych oddziałów, w tym m.in. kardiologicznych, 
kardiochirurgicznych, wewnętrznych, neurologicznych. 

Dzięki poprawie dostępu do nowoczesnych programów badań przesiewowych 
i podjęcia wynikających z wykrycia chorób interwencji (np. tętniak aorty brzusznej) 
wzrośnie wykrywalność czynników ryzyka i aktywna ich kontrola, co przełoży się na 
uniknięcie niepowodzeń leczenia i wystąpienia późniejszych zaostrzeń choroby oraz 
powikłań. 

Jedną z korzyści programu będzie poprawa dostępu do nowych terapii leczenia 
ostrego udaru mózgu oraz do kompleksowego modelu opieki dla chorych  
z niewydolnością serca. Ponadto, efektem wdrożenia edukacji prozdrowotnej dzieci 
i młodzieży w szkołach będzie ukształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych 
co przełoży się na ilość lat przeżytych w zdrowiu. Natomiast podjęcie działań  
w kierunku poprawy aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych pozwoli na 
ograniczenie zjawiska nadwagi i otyłości. 
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9. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób 
płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej 2016-
2019. 

10. Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej  
w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako 
element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2018-2020. 

11. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej na lata 2016-
2020. 

12. Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy 
krwotoczne na lata 2019-2023. 

13. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022. 
14. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024. 
Założeniem programu jest zwalczanie i zapobieganie chorobom 

nowotworowym, które są obecnie jednym z głównych powodów zgonów Polaków. 
W ramach programu Polacy mają być uczeni zdrowego stylu życia, żeby ograniczyć 
ryzyko chorób nowotworowych, a także zachęcani do częstszego zgłaszania się na 
badania profilaktyczne. Program obejmuje: 

− profilaktykę raka piersi (mammografia);  

− program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia); 

− profilaktykę raka jelita grubego.  
Pierwsza edycja programu prowadzona była w latach 2006-2015. Obecnie trwa 

druga edycja przewidziana na lata 2016-2024.Program skierowany jest przede 
wszystkim do szpitali i przychodni, oraz ogółu społeczeństwa. Głównym celem jest 
zakup dla szpitali wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego służącego leczeniu 
chorób nowotworowych. a także zapobieganie chorobom nowotworowym poprzez 
np. promowanie zdrowego stylu życia oraz prowadzanie regularnych badań  
u obywateli. 

Zakłada się, że w ramach programu uda się: 

− poprawić przeżywalność chorych na nowotwory, które najczęściej kończą 
się śmiercią; 

− zwiększyć dostęp do sprzętu i aparatury medycznej do diagnostyki, 
wykrywania i leczenia nowotworów, oraz zlikwidować różnice między 
placówkami; 

− zwiększyć wiedzę i umiejętność personelu medycznego oraz przedstawicieli 
innych zawodów medycznych w dziedzinach, które mają zastosowanie  
w diagnostyce onkologicznej; 

− poprawić działanie systemu gromadzenia danych o chorobach 
nowotworowych w Polsce. 

1 stycznia 2019 roku weszła w życie Ustawa Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami ustawy nowy państwowy 
fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego, ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub 
zdrowotne osób niepełnosprawnych. 

W pierwszym roku funkcjonowania fundusz solidarnościowy jest zasilany  
z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka 
odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 proc. Po zmianie 
składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia 
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bezpośrednio na fundusz solidarnościowy. Dzięki temu pomoc osobom 
niepełnosprawnym zwiększyła się o ok. 650 mln złotych rocznie. 

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób 
niepełnosprawnych jest danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby 
fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. 
Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty. 

Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów 
uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych trafi w 2020 roku ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki 
na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób 
niepełnosprawnych ok. 1,8 mld zł. 

Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego: 
1. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" – edycja 2019. Program 

ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla 
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze 
wskazaniami.  

2. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Program kierowany jest do dzieci  
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 
bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej 
przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności  
i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.  

 
Streszczenie 
W artykule analizuje się politykę zdrowotną Polski. Na wstępie definiuje się 

zdrowie, jako jedną z najbardziej cenionych wartości uniwersalnych, zarówno 
społecznych jak i indywidualnych będącą podmiotem polityki społecznej we 
wszystkich państwach. Polska jako członek ONZ kieruje się w tym względzie 
badaniami i wytycznymi WHO i innych agend tej organizacji, a wraz z wejściem do 
Unii Europejskiej Polska dostosowuje swoją politykę zdrowotna do postanowień  
i wymogów Wspólnoty i Konstytucji RP, która formułuje podstawowe wymagania  
w zakresie zdrowia publicznego oraz określa prawa obywateli do ochrony ich 
zdrowia. Następnie autorka rozwija pojęcia dostępności opieki zdrowotnej, 
racjonalnego gospodarowania zasobami ochrony zdrowia oraz charakteryzuje 
model ubezpieczeniowy ochrony zdrowia, rodzaje działalności leczniczej i strategie 
oraz programy polityki zdrowotnej do 2020 roku. 

Słowa kluczowe: zdrowie, polityka zdrowotna, ochrona zdrowia, opieka 
zdrowotna. 

 
Summary 
The article analyses the health policy of Poland. At the outset, health is defined 

as one of the most valued universal values, both social and individual, being the 
subject of social policy in all countries. As a member of the United Nations, Poland 
follows the research and guidelines of WHO and other agencies of this organization, 
and with its accession to the European Union, Poland adjusts its health policy to the 
provisions and requirements of the Community and the Constitution of the Republic 
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of Poland, which formulates the basic requirements in the field of public health and 
specifies citizens' rights to protect their health. Then the author develops the 
concepts of the availability of health care, rational management of health care 
resources, and characterizes the health insurance model, types of medical activities, 
strategies and health policy programs until 2020. 

Key words: health, health policy, health care. 
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KOMPLEKSOWA REHABILITACJA JAKO DETERMINANTA 

BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
 
 

 Wprowadzenie 
W dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia bezpieczeństwo zdrowotne 

definiowane jest dynamicznie jako niezbędne działania, zarówno aktywne (inicjujące 
zmianę) jak i reaktywne (stanowiące odpowiedź na powstałe wydarzenia) 
podejmowane w celu ograniczenia zagrożeń dla zdrowia zbiorowego ludności  

w różnych regionach geograficznych i granicach międzynarodowych.1 Takie 

podejście badawcze wskazuje na bezpieczeństwo jako na proces, czyli zjawisko 
zmienne w czasie. Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo zdrowotne jest 
istotnym elementem bezpieczeństwa narodowego. Dostępność świadczeń opieki 
zdrowotnej, jak również odpowiedniej rehabilitacji stanowi ważny element działania 
systemu ochrony zdrowia i może znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli.  

Celem rehabilitacji w ujęciu kompleksowym jest optymalizacja uczestnictwa 
zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym oraz poprawa jakości życia. Na ten 
proces składa się nie tylko leczenie choroby podstawowej, która stała się przyczyną 
niepełnosprawności, ale również redukcja upośledzenia lub niepełnosprawności, 
zapobieganie powikłaniom, które mogą wystąpić oraz ich leczenie. Autor 
prezentowanego artykułu wyraża pogląd, zgodnie z którym w polskim systemie 
zabezpieczenia społecznego konieczna jest koordynacja działań rehabilitacyjnych 
prowadzonych w ramach rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. 
Wymienione rodzaje rehabilitacji powinny się przenikać, tak aby skutecznie wspierać 
proces restytucji zdolności do pracy osoby dotkniętej niepełnosprawnością.  

Rehabilitacja zakłada działania interdyscyplinarne, które zależą od ścisłego 
porozumienia miedzy członkami zespołu pracującego w rehabilitacji, umiejętności 
poszczególnych członków zespołu i zaangażowania w pracę. Skuteczność 
rehabilitacji zależy od precyzyjnego ustalenia celów, przy czym chodzi tutaj zarówno 
o cel, który ma pacjent, jak również jego otoczenie. Warto w tym miejscu 
przypomnieć słynne słowa profesora Wiktora Degi – Członka PAN, współzałożyciela 
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, współtwórcy 
Polskiej Szkoły Rehabilitacji: „Jeśli rehabilitacja nie będzie ściśle powiązana  
z rehabilitacją socjalną i zawodową, wynik rehabilitacji nie będzie pełny”. Zgodnie  
z koncepcją Profesora rehabilitacja powinna realizować zasadę leczenia człowieka, 
a nie tylko jego choroby i tym samym przyczyniać się do rehumanizacji medycyny, 

która wskutek postępującej technicyzacji staje się coraz bardziej odczłowieczona.2    

 

 
1  World Health Organization, The World Health Report 2007 – A Safer Future: Global Public Health 

Security in the 21st Century, s. IX, https://www.who.int/publications/i/item/9789241563444 (dostęp: 
28.12.2021). 

2  W. Dega, Koncepcja rehabilitacji (w:) K. Malinowska (red.), W. Dega (red.), Rehabilitacja medyczna, 
Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, s. 22-23.     
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Kompleksowa rehabilitacja 
Pojęcie restytucji (przywracania) zdolności do pracy należy do dziedziny prawa 

ubezpieczeń społecznych. Proces restytucji zdolności do pracy definiowany jest  
w literaturze przedmiotu, jak również w aktach prawa międzynarodowego jako 
mający na celu przywrócenie zdolności do pracy utraconej przez osobę 

ubezpieczoną w związku z wystąpieniem różnego rodzaju zdarzeń losowych.3 

Realizowany w naszym kraju proces restytucji zdolności do pracy nawiązuje do 
Polskiej Szkoły Rehabilitacji, której podstawowe zasady to powszechność, 
wczesność, ciągłość i kompleksowość. Powszechność rehabilitacji oznacza, że 
powinna ona być dostępna dla każdego bez względu na rozpoznanie, wiek czy 
rokowania oraz obejmować różne specjalności medyczne, w tym:  kardiologię, 
pulmonologię, neurologię czy otolaryngologię. Wczesność polega na tym, że 
rozpoczęcie rehabilitacji powinno następować w pierwszych dniach po urazie czy 
zabiegu operacyjnym lub zaostrzeniu objawów chorobowych. Takie podejście 
zapewnia szybki powrót utraconych funkcji organizmu lub rozwinięcie mechanizmów 
kompensacyjnych. Ciągłość rehabilitacji przekłada się na kontynuowanie zabiegów 
rehabilitacyjnych do całkowitego ustąpienia objawów choroby i tak długo jak 
potrzebuje tego osoba chora, aż do momentu uzyskania przez nią maksymalnej 
możliwej do osiągnięcia sprawności, jak również powrotu do życia społecznego oraz 
pracy zawodowej. 

Kompleksowość rehabilitacji z jednej strony oznacza, że rehabilitacja 
prowadzona jest przez zespół wielospecjalistyczny (lekarze fizjoterapeuci, 
psycholodzy, pedagodzy, protetycy, logopedzi i inni), zaś z drugiej strony, że 
obejmuje ona jednocześnie obszar medyczny, społeczny i zawodowy. Rehabilitacja 
medyczna, wraz z rehabilitacją społeczną i zawodową stanowią podstawowe 
elementy składowe procesu rehabilitacji kompleksowej. Rehabilitacja medyczna 
(lecznicza) traktowana jest jako nowoczesny program leczenia umożliwiający  
w najkrótszym czasie przywrócenie sprawności do czynnego życia społecznego lub 
w przypadku uszkodzeń morfologicznych, wykształcenie mechanizmów 
zastępczych i utrwalenie ich w celu rekonstrukcji zdolności do czynnego życia 
społecznego. Rehabilitacja społeczna ma na celu przygotowanie osób  
z niepełnosprawnościami do pełnego udziału w życiu społecznym poprzez naukę 
pokonywania barier świadomościowych, prawnych i technicznych oraz poprzez 
uodpornienie psychiczne, zwiększające gwarancję zachowania i rozwijania 
zdobytych umiejętności zawodowych. Rehabilitacja zawodowa powinna prowadzić 
do przywracania zdolności do pracy, przekwalifikowania zawodowego oraz 

 
3 Ważnym aktem prawnym jest Konwencja nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca 

rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta 1 czerwca 1983 r. (weszła  
w życie 20 czerwca 1985 r.). W części drugiej konwencji ustalono zasady polityki rehabilitacji 
zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 2 każde państwo-strona 
konwencji opracuje i zastosuje politykę krajową w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  
i będzie dokonywało jej okresowego przeglądu. Dalej w art. 3 ustalono dostępność właściwych środków 
rehabilitacji zawodowej dla wszystkich kategorii osób niepełnosprawnych oraz ich prawo do popierania 
możliwości zatrudnienia na wolnym rynku pracy. W art. 4 zobowiązuje się państwa-strony do 
przestrzegania zasady równości szans między pracownikami niepełnosprawnymi a pracownikami  
w ogóle. Powinna być także przestrzegana zasada równego traktowania między niepełnosprawnymi 
pracownikami płci męskiej i żeńskiej. Dopuszczalne jest przyjęcie szczególnie pozytywnych środków 
zmierzających do rzeczywistego zagwarantowania tej równości.   
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stwarzania warunków do podjęcia pracy przez osobę z niepełnosprawnością po 
zakończeniu rehabilitacji. 

 
Restytucja zdolności do pracy jako element prewencji ubezpieczeniowej  
Na restytucję zdolności do pracy w rozumieniu dokumentów prawa 

międzynarodowego składa się rehabilitacja lecznicza, zawodowa, społeczna  
i psychologiczna, ale także świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego 
mające wspierać proces przywracania zdolności do pracy. Według obecnego stanu 
prawnego w Polsce świadczeniami mającymi wspierać proces restytucji do pracy są 
świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy oraz renta szkoleniowa. 

Proces restytucji zdolności do pracy należy do zadań współczesnych instytucji 
ubezpieczeń społecznych i przebiega w określonych uwarunkowaniach 
ekonomicznych, społecznych i prawnych. Uwarunkowania ekonomiczne wiążą się  
z tym, że celem dobrze prowadzonej restytucji zdolności do pracy jest przede 
wszystkim ograniczenie wydatków na świadczenia kompensacyjne, przede 
wszystkim długoterminowe świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. 
Uwzględnianie uwarunkowań społecznych polega na dostosowywaniu środowiska 
fizycznego i społecznego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Natomiast 
uregulowania prawne polegają, między innymi na określonych zobowiązaniach 
międzynarodowych wynikających z ratyfikacji konwencji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy,4 jak również dokumentów Rady Europy.5 

W doktrynie prawa ubezpieczeń społecznych jako strony procesu restytucji 
zdolności do pracy postrzega się osobę ubezpieczoną, ubezpieczającego, czyli 
pracodawcę, ubezpieczyciela, a także ośrodek rehabilitacji. Należałoby dodać, że  
w najnowszych rozwiązaniach, jakie odnaleźć można w zagranicznych systemach 
ubezpieczeń społecznych określoną rolę przypisuje się również związkom 

zawodowym6. Zaznaczyć należy, że usytuowanie ośrodków rehabilitacji  

w państwach europejskich jest zróżnicowane – czasami funkcjonują one w ramach 
systemu ubezpieczeń społecznych, a czasami jako wyodrębniona jednostka 
organizacyjna, ale w ramach szerzej rozumianego zabezpieczenia społecznego. 

Ze wspomnianych unormowań prawa krajowego i międzynarodowego wynika, 
że proces restytucji zdolności do pracy odbywa się najczęściej poprzez obszar 
rehabilitacji leczniczej i zawodowej. Trzeba jednak zauważyć, że określone rodzaje 

 
4 Zdecydowanie największe znaczenie z punktu widzenia rozpatrywanej materii mają: Konwencja ONZ  

z 13.12.2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych (art. 26); Konwencja MOP nr 102 z 01.06.1952 r.  
w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego (art. 10, 35, 69); Konwencja MOP nr 121  
z 17.06.1964 r. dotycząca świadczeń w razie wypadku przy pracy i chorób zawodowych (art. 26); 
Konwencja MOP nr 128 z 07.06.1967 r. dotycząca świadczeń w razie inwalidztwa, na starość i w razie 
śmierci żywiciela rodziny (art. 13 i 32); Konwencja MOP nr 159 z 01.06.1983 r. dotycząca rehabilitacji 
zawodowej i zabezpieczenia osób  niepełnosprawnych; Zalecenie MOP nr 99 z 01.06.1955 r. dotyczące 
przystosowania i rehabilitacji zawodowej inwalidów. 

5 Przepisy, które bezpośrednio odnoszą się do omawianej problematyki obejmują: Europejską Kartę 
Społeczną z 1961 r. (art. 12, 15); Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną z 1996 r. (art. 15); 
Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego z 1964 r. (art. 10 ust. 3, art. 34 ust. 3., art. 35); 
Zrewidowany Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego z 1990 r. (art. 42); Zalecenie nr R(92) 6 
Komitetu Ministrów Rady Europy z 9 kwietnia 1992 r. w sprawie spójnej polityki wobec osób 
niepełnosprawnych. 

6 Zob. M. Dupont, The role of trade unions in promoting the vocational integration of persons with 
disabilities: ILO policy appraisal and outlook, Trade union action: Integrating disabled persons into 
working life, Labour Education 1998/4 No. 113. 
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rehabilitacji są realizowane albo przez instytucję ubezpieczenia społecznego albo  
w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej (rehabilitacja lecznicza). 
Natomiast w przypadku rehabilitacji zawodowej mówi się często, że jest to jedna  
z kolejnych instytucji rynku pracy, a więc nie jest regulowana przepisami prawa 
ubezpieczeń społecznych czy prawa zabezpieczenia społecznego, lecz prawa 
pracy. 

 
Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS – podstawy 

prawne 
Proces restytucji zdolności do pracy w polskim systemie ubezpieczeń 

społecznych nawiązuje do Polskiej Szkoły Rehabilitacji, która jest z założenia 
rehabilitacją kompleksową. Biorąc pod uwagę przepisy prawne oraz praktykę, 

proces ten trudno jest jednoznacznie ocenić. Z obowiązującego stanu prawnego7 

wynika, że podstawowym rodzajem rehabilitacji świadczonej w ramach procesu 
restytucji zdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych 
jest rehabilitacja lecznicza. Jednak polski ustawodawca zdecydował, że drugi  
z podstawowych rodzajów rehabilitacji, czyli rehabilitacja zawodowa została 
przekazana podmiotom spoza systemu ubezpieczeń społecznych. Nie jest to 
rozwiązanie idealne. Niewątpliwie jednoznacznie pozytywnej oceny wymagają 
uregulowania dotyczące rehabilitacji leczniczej. Wynika to z trzech podstawowych 
kwestii. Po pierwsze zaobserwować można systematyczny rozwój zakresu 
przedmiotowego tej rehabilitacji. Po drugie system rehabilitacji leczniczej rozwija się 
także pod względem podmiotowym. Po trzecie wzrasta również jego efektywność. 
Należy przy tym podkreślić, że wysoka skuteczność rehabilitacji leczniczej jest 
osiągana przy niewysokich nakładach jakie ponoszone są na ten rodzaj rehabilitacji 
w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.  

W odniesieniu do rehabilitacji zawodowej należy stwierdzić, że model przyjęty 
w Polsce zawiera liczne mankamenty. Organowi rentowemu, czyli Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych powierzono orzekanie o celowości przekwalifikowania 
zawodowego oraz w określonych przypadkach przyznawanie i realizację renty 
szkoleniowej jako świadczenia wspierającego proces restytucji zdolności do pracy. 
Natomiast samą realizację rehabilitacji zawodowej pod ustawową nazwą 
„przekwalifikowania zawodowego” powierzono Powiatowym Urzędom Pracy. W tym 
miejscu trzeba poświęcić nieco więcej uwagi rencie szkoleniowej. Świadczenie to 
ma na celu umożliwienie osobie niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie 
zdobycie nowych kwalifikacji, które przy jej stanie zdrowia pozwolą kontynuować 
aktywność zawodową. Renta szkoleniowa przysługuje ubezpieczonemu, który 
spełnia warunki do nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy ze względu na 
niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i wobec którego została 
orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego. W trakcie postępowania 
rentowego o celowości przekwalifikowania zawodowego decyduje lekarz orzecznik 
ZUS lub komisja lekarska w trybie odwoławczym. Orzeczenie o celowości 
przekwalifikowania zawodowego jest podstawą do wydania przez organ rentowy 

 
7  Zob. art. 69 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2001 r.  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 
rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2001 r., nr 131, poz. 
1457 z późn. zm.). 
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decyzji o przyznaniu renty szkoleniowej. Renta szkoleniowa przyznawana jest na 
okres 6 miesięcy. Zadanie organizacji szkolenia w celu przekwalifikowania 
zawodowego ustawodawca powierzył organom samorządu powiatowego. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych kieruje ubezpieczonego do powiatowego urzędu pracy, 
który ma za zadanie znalezienie odpowiedniego dla danej osoby szkolenia 
przygotowującego do pracy w nowym zawodzie. Powiatowy urząd pracy ustala  
z zainteresowanym szczegóły procesu przekwalifikowania, a następnie kieruje 
ubezpieczonego na szkolenie. Istnieje możliwość wskazania przez 
zainteresowanego wybranego przez siebie szkolenia, jeżeli uzasadni jego celowość 
a koszt nie przekroczy trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wypłacana w tym 
czasie renta szkoleniowa ma zapewnić środki do życia na czas przekwalifikowania 
zawodowego. 

Ponieważ podstawą do wydania decyzji o przyznaniu renty szkoleniowej jest 
orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, warto przyjrzeć się liczbie 
tych orzeczeń w ostatnich latach. W 2017 r. na ogólną liczbę wydanych 40 862 
orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy dla celów rentowych 
(bez orzeczeń w sprawie renty socjalnej oraz orzeczeń o rentę rodzinną) wydanych 
przez lekarzy orzeczników ZUS w 42 orzeczeniach stwierdzono celowość 
przekwalifikowania zawodowego, co stanowiło 0,10% ogółu orzeczeń 
pierwszorazowych. W roku 2018 liczba orzeczeń ustalających celowość 

przekwalifikowania zawodowego wynosiła 25, w roku 2019 – 32.8 

Nie ulega wątpliwości, że przedsięwzięcie prawodawcze polegające na 
wprowadzeniu do polskiego prawa ubezpieczeń społecznych renty szkoleniowej 
zakończyło się klęską. Zasadna jest zatem próba namysłu nad tym jakie są 
przyczyny istniejącego stanu rzeczy. Dlaczego rozwiązanie, które w innych 
systemach ubezpieczeń społecznych sprawdza się dobrze, w Polsce nie funkcjonuje 
należycie? W środkach masowego przekazu niejednokrotnie wskazuje się, że jest 
to wina systemu orzeczniczego i lekarzy orzeczników, którzy rzadko orzekają  
o potrzebie przekwalifikowania zawodowego. Analiza koncentrująca uwagę jedynie 
na liczbie orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników czyni taki wniosek 
uzasadnionym, jednakże rzeczywistość wydaje się być nieco bardziej 
skomplikowana, bowiem znaczna część osób trafiających do lekarzy orzeczników 
lub przed komisje lekarskie nie posiada żadnych kwalifikacji, trudno zatem w takiej 
sytuacji mówić o procesie przekwalifikowywania. Niejednokrotnie zdarza się, że są 
to również osoby w zaawansowanym wieku, które niechętnie poddają się 
przekwalifikowaniu. Zupełnie odrębną kwestią pozostaje zainteresowanie tym 
świadczeniem przez samych ubezpieczonych, które jest niewielkie ze względu na 
fakt, że uzyskanie nowych kwalifikacji w ramach renty szkoleniowej nie jest 
równoznaczne z uzyskaniem stosownej pracy po zakończeniu pobierania renty. 
Kolejny problem stanowi powierzenie samego procesu rehabilitacji podmiotom 
spoza systemu ubezpieczeń społecznych, co doprowadziło do tak osobliwej sytuacji, 
że Zakład Ubezpieczeń Społecznych orzekając o celowości przekwalifikowania 
zawodowego, nie ma żadnego wpływu na to, co się dalej dzieje w tym zakresie. 
Wynika to z braku korelacji pomiędzy przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń 
społecznych i przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 
8  Portal Statystyczny ZUS, Orzecznictwo lekarskie, https://psz.zus.pl/kategorie/orzecznictwo-lekarskie 

(dostęp: 28.12.2021).  
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Rekomendacje w zakresie rehabilitacji kompleksowej 
Rehabilitacja zawodowa według Międzynarodowej Organizacji Pracy jest 

częścią ogólnego procesu rehabilitacji i polega na udzielaniu osobie 
niepełnosprawnej takich usług, jak: poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe  
i zatrudnienie, w celu umożliwienia jej uzyskania, utrzymania i awansu  
w odpowiedniej pracy, a przez to integracji lub reintegracji w normalne życie 

społeczne.9 W powyższej definicji niezwykle istotne jest sformułowanie  

„w odpowiedniej pracy”. W XXI. wieku nie chodzi bowiem o to, aby osoby  
z niepełnosprawnościami pracowały w jakiejkolwiek pracy, a tym w bardziej w pracy 
poniżej ich kompetencji co wiąże się przecież często z osiąganiem niskich 
wynagrodzeń. Kluczowym elementem rehabilitacji zawodowej jest ocena zdolności 
do pracy. Zdolność do pracy nie powinna być definiowana wyłącznie jako brak 
choroby. Nie ulega wprawdzie wątpliwości, że lepszą zdolność do pracy mamy 
wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, jednak nie wszyscy z nas mają to szczęście. Zdolność 
do pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest to zdolność do 
wykonywania pracy zgodnie z kompetencjami na tyle, na ile jest to możliwe i to takiej 
pracy, której wymagania zarówno fizyczne jak i psychiczne nie przekraczają 
fizycznych i psychicznych danej osoby. 

Biorąc pod uwagę takie wyzwania cywilizacyjne jak wzrost liczby osób 
starszych w społeczeństwie, osób z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, choroby 
układu krążenia, narządu ruchu), a także osób ulegających wypadkom w tym 
również wypadkom przy pracy należy stwierdzić, że ze wszech miar zasadne jest 
dalsze rozwijanie przedsięwzięć i działań w zakresie rehabilitacji leczniczej,  
w szczególności realizowanej w systemie ambulatoryjnym, co znacząco ułatwia 
osobom zainteresowanym korzystanie z tych rozwiązań. Działaniom tym powinno 
jednakże towarzyszyć tworzenie ośrodków rehabilitacji zawodowej w ramach 
systemu ubezpieczeń społecznych lub we ścisłej współpracy z organem rentowym. 
Trudno bowiem akceptować sytuację, w której organ rentowy, czyli instytucja 
ubezpieczeniowa nie ma żadnego wpływu na ewentualną rehabilitację zawodową. 
Warte przemyślenia jest również wprowadzenie rozwiązań zachęcających 
pracodawców do włączenia się w proces rehabilitacji zawodowej pracowników. 
Działania w sferze restytucji zdolności do pracy powinny mieć charakter 
kompleksowego, skoordynowanego systemu przedsięwzięć z zakresu rehabilitacji 
leczniczej, zawodowej i społecznej. Konieczne jest również wsparcie finansowe dla 
osób poddawanych procesowi rehabilitacji w okresie jej prowadzenia (świadczenia 
pieniężne z ubezpieczenia społecznego). Brak wczesnej reakcji, kompleksowości 
działań, szczególnie w sferze rehabilitacji zawodowej powoduje niezdolność 
systemu opieki zdrowotnej do zapewnienia wysokiej jakości życia  
i zdolności do pracy. Niestety, niedostatki organizacyjne w tym zakresie wywierają 
zdecydowanie negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli.  

 
 
 

 
9  B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR, Warszawa 

2001, s. 177-178. 
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Streszczenie 
W artykule przedstawiono syntetycznie rolę kompleksowej rehabilitacji  

w procesie restytucji zdolności do pracy osób z niepełnosprawnościami. Zwrócono 
uwagę na dostępność rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej jako czynnika 
mającego decydujący wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne tych osób. Stwierdzono, 
że renta szkoleniowa nie jest w obecnym kształcie skutecznym instrumentem 
aktywizacji zawodowej osób, które utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym 
zawodzie i nie daje im realnej możliwości przekwalifikowania zawodowego. 
Sformułowano również postulaty dotyczące dalszego rozwijania przedsięwzięć  
i działań w zakresie rehabilitacji kompleksowej. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, kompleksowa rehabilitacja, prewencja 
rentowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 
Summary 
The article presents in a synthetic way the role of complex rehabilitation in ability 

to work restitution process of persons with disabilities. Particular attention is drawn 
to accessibility of medical, vocational and social rehabilitation as one of the decisive 
factors contributing to the health security of those persons. It has been stated that 
the training allowance is its present shape is not an efficient instrument of 
professional activation of persons who have lost ability to work in their present 
profession and that it does not provide them with occupational retraining 
opportunities. The article also addresses postulates concerning further development 
of actions and undertakings with respect to complex rehabilitation.     

Key words: disability, complex rehabilitation, disability prevention, The Social 
Insurance Institution (ZUS). 
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ZNACZENIE STYLÓW WIĘZI DLA ROZWOJU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ 

 
 

      Przywiązanie to jednocząca reguła,  
która wyrasta z biologicznej głębi naszego istnienia  

i sięga do najdalszych duchowych obszarów. 
Jeremy Holmes 

 

Tworzenie przywiązania w relacji z opiekunem w okresie niemowlęcym życia 
człowieka stanowi jeden z kluczowych elementów jego rozwoju 
psychospołecznego.1 Teoria więzi stworzona przez brytyjskiego psychoanalityka  
i psychiatrę Johna Bowlby’ego opisuje naturalne dążenie dziecka do tworzenia 
silnych więzi emocjonalnych z osobą sprawującą nad nim opiekę, wyjaśniając ich 
znaczenie, determinanty, ontogenezę oraz wpływ na dalszy rozwój.  

Bowlby wyróżnił cztery fazy budowania więzi, które jego zdaniem  
są uniwersalne, tj. niezależne od kultury w której dziecko się wychowuje.  
Zgodnie z hipotezą uniwersalności, niezależnie od szerokości geograficznej,  
każde dziecko przywiązuje się do co najmniej jednego opiekuna.2 W pierwszej fazie, 
trwającej zazwyczaj od urodzenia do około drugiego-trzeciego miesiąca życia, 
dziecko wykształca zdolność odbioru bodźców społecznych (głównie poprzez 
zmysły węchu i słuchu3) i wysyłania sygnałów do otoczenia bez różnicowania 
wybranej osoby (tj. zachowuje się tak samo w interakcji z obcymi jak i opiekunem). 
Niemowlę pozostaje zazwyczaj w stałym kontakcie z opiekunem i poznaje świat 
poprzez to, co ten mu przedstawia. Komunikuje się poprzez reakcje takie jak płacz, 
śmiech czy gaworzenie. Po zakończeniu tej fazy, do około ósmego miesiąca życia 
dziecko przechodzi do rzeczywistego etapu tworzenia się przywiązania. Pojawia się 
lęk przed osobami nieznanymi, świadczący o umiejętności odróżnienia ich od 
opiekuna. Dziecko wyraźnie silniej reaguje na obecność bliskiej osoby i różnicuje 
zachowania w zależności od osoby, z którą pozostaje w interakcji. Potrafi również 
nawiązywać z opiekunem kontakt dla celów innych niż zaspokojenie podstawowych 
potrzeb fizjologicznych (np. interakcja towarzyska). Kolejna, trzecia faza, 
rozpoczyna się pomiędzy szóstym a dziewiątym miesiącem i trwa do trzeciego roku 
życia człowieka. Na tym etapie dziecko posługuje się poszerzonym repertuarem 
zachowań mających na celu konsolidację przywiązania do opiekuna. Rozwijające  
się zdolności motoryczne i wokalne pozwalają na interakcję z bliskim poprzez  
m.in. nawoływanie, nawiązywanie prostej formy rozmowy, wykonywanie gestów 
witania i żegnania i zmieniającą się mimikę. W tym okresie rozwoju ujawnia  
się już rodzaj przywiązania. Ontogenezę więzi wieńczy faza czwarta,  
która pozostaje otwartą od ukończenia przez człowieka trzeciego roku życia. 
Dziecko w tym okresie potrafi rozpoznawać uczucia opiekuna i motywy jego 

 
1 A. Matysiak-Błaszczyk, B. Jankowiak, Znaczenie relacji przywiązania w cyklu życia człowieka. Analiza 

wybranych aspektów bliskich relacji, Studia Edukacyjne 2017, nr 44, s. 195.  
2 J. Mesman i in., Is the ideal mother a sensitive mother? Beliefs about early childhood parenting in 

mothers across the globe, International Journal of Behavioral Development 2015, nr 40 (5), p. 385. 
3 J. Bowlby, Przywiązanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 300. 
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zachowań. Zyskuje zdolność negocjowania, a także radzenia sobie z wyzwaniem 
krótkotrwałej rozłąki.4 

Amerykańska psycholożka Mary Ainsworth rozwinęła koncepcję Bowlby’ego  
i stworzyła pojęcie „bezpiecznej bazy”, która oznacza obecność opiekuna  
przy dziecku eksplorującym otoczenie, dającą mu poczucie bezpieczeństwa.5 
Według Bowlby’ego istotną częścią bezpiecznej bazy jest fakt, że dziecko może  
do niej wrócić w każdej chwili, by zaspokoić potrzeby fizjologiczne oraz emocjonalne. 
Dla Ainsworth koncepcja bezpiecznej bazy stanowiła ważne odkrycie podczas 
prowadzonych w Ugandzie badań podłużnych nad przywiązaniem u dzieci w wieku 
od drugiego do czternastego miesiąca życia. Wówczas zauważyła, że dzieci które 
opanowały umiejętność raczkowania oddalały się od matek by eksplorować 
otoczenie, po czym do nich wracały.6 Wywnioskowała, że rolą opiekuna jest 
zachęcanie dziecka do działania, wspieranie go i reagowanie na potrzeby, gdy jest 
to konieczne. Z czasem dziecko pozwala sobie na oddalanie się na coraz większą 
odległość od bazy i przebywa z dala od niej coraz dłużej, zachowując w pamięci fakt, 
że jest ona niezmiennie dostępna. Opiekun ma zatem z jednej strony wspierać 
autonomię dziecka, a z drugiej pozostawać responsywnym na wyrażane przez 
podopiecznego potrzeby.7 

Ainsworth odkryła, że niektóre dzieci reprezentują bezpieczny, a inne niepewny 
wzorzec przywiązania do swoich opiekunów (przeważnie matek).8 Zaprojektowała 
kilkuetapowy eksperyment, nazwany Procedurą Obcej Sytuacji, podczas którego 
obserwowała m.in. reakcje niemowlęcia w nieznanym mu otoczeniu w obecności 
obcej osoby. Na początku badania dziecko wprowadzano do pomieszczenia,  
w którym mogło poznawać otoczenie w interakcji z obecną przy nim matką. Po 
upływie trzech minut do pokoju wchodziła nieznana niemowlęciu osoba. Na tym 
etapie, obserwacji podlegała reakcja dziecka na pojawienie się nowej osoby. Po 
kolejnych trzech minutach matka opuszczała pokój, a dziecko pozostawało 
wyłącznie w obecności nieznajomej. Po upływie trzech minut opiekunka powracała 
do swojego dziecka, a celem obserwacji badaczki była weryfikacja reakcji dziecka 
na to zdarzenie. Gdy matka ponownie opuszczała pokój, niemowlę pozostawało  
w nim samo, po czym w kolejnym etapie badania do pomieszczenia wprowadzano 
nieznaną osobę. Na końcu matka wracała do dziecka.9 Na postawie 
zaobserwowanych wzorców reakcji niemowląt, Ainsworth opisała trzy style 
przywiązania. 

Dzieci, które traktowały matkę jako bezpieczną bazę w badaniu otoczenia, 
wracając do niej co pewien czas, reprezentowały bezpieczny (ufny) wzorzec więzi. 
Po opuszczeniu przez matkę pomieszczenia wyrażały zaniepokojenie, a po  
jej powrocie chętnie wchodziły z nią w interakcję okazując radość i dalej 

 
4 D. Senator, Główne tezy teorii przywiązania, [w:] B. Tryjarska (red.), Bliskość w rodzinie. Więzi  

w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, Warszawa 2012, s. 23-26. 
5 R. Spielman i in., Psychologia, OpenStax Polska 2020, s. 301. 
6 P. Marchwicki, Teoria przywiązania J. Bowlby’ego, Seminare. Poszukiwania naukowe. 2006, nr 23,  

s. 377. 
7  J. Bowlby, A secure base. Clinical applications of attachment theory, Routlege London and New York 

2005, p. 19. 
8 E. Włodarczyk, Znaczenie wczesnodziecięcego przywiązania w diadzie „matka/opiekun – dziecko”, 

Studia Edukacyjne. 2016, nr 39, s. 384. 
9 M. Czub, Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka, Forum 

Oświatowe. 2003, nr 2 (29), s. 37-38. 
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eksplorowały otoczenie. Jest to zachowanie charakterystyczne dla tego stylu, 
bowiem ujawnia zaufanie do opiekuna i przypisanie mu cech takich jak wrażliwość 
na potrzeby, responsywność i uważność. Dzieci o ufnym wzorcu więzi potrafią dłużej 
utrzymywać uwagę podczas aktywności związanych z zabawą i częściej wyrażają 
radość. W okresie szkolnym postrzegane są jako zdolne do empatii, wyrażające 
inicjatywę oraz posiadające wysokie kompetencje społeczne. Takie dzieci łatwiej niż 
inne kształtują autonomię oraz umiejętności współpracy i dostosowania się do 
otoczenia, a także autorefleksji. 

W przeciwieństwie do nich, dzieci o lękowo-ambiwalentnym stylu więzi  
w badaniu Ainsworth ujawniały niepokój w reakcji na nieobecność matki,  
nie podejmując raczej aktywnych jej poszukiwań, a po powrocie na przemian 
odrzucały ją i wykazywały inicjatywę kontaktu. Świadczy to o doświadczeniu 
nieprzewidywalnych i niespójnych reakcji ze strony osoby dorosłej i braku pewności 
dziecka, że jego potrzeby zostaną zaspokojone. Osoby, których przywiązanie do 
opiekuna miało taki charakter, przejawiają niepokój w sytuacjach społecznych, brak 
umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, przekonanie o własnej nieskuteczności 
i braku osobistej sprawczości. Lękowo-ambiwalentny styl przywiązania powoduje, 
że osoba ocenia swoje szanse na zaspokojenie ważnych potrzeb w relacjach  
z innymi jako niskie.  

Drugi z pozabezpiecznych wzorców więzi tj. unikający, ujawniały dzieci  
które podczas Procedury Obcej Sytuacji wykazywały obojętność wobec 
nieobecności matki i zajmowały się w tym czasie badaniem otoczenia. Po powrocie 
ignorowały opiekunkę przyjmowały od niej pocieszenie w takim samym stopniu,  
jak od osoby obcej. Dzieci reprezentujące ten wzorzec cechowały się pozornie 
wyższym poziomem opanowania. Styl unikający pojawia się w reakcji  
na wcześniejsze doświadczenie obojętności ze strony opiekuna, braku jego reakcji 
na wyrażane potrzeby i małą częstość interakcji. Dziecko uczy się, że kontakt  
z obiektem przywiązania i ekspresja potrzeb nie przynoszą ukojenia, wobec  
czego przeżywa frustrację i unika kontaktu z opiekunem. W późniejszym czasie 
ujawnia wrogie lub zdystansowane nastawienie do rówieśników, zadowala obiekt 
przywiązania kosztem ujawniania potrzeb, by uzyskać choćby minimalne korzyści,  
i z lęku przed odrzuceniem powstrzymuje się przed przeżywaniem i okazywaniem 
smutku, gniewu i strachu. Osoba, której więź z opiekunem przybrała styl unikający, 
posiada niską samoocenę, nie buduje w dorosłym życiu głębokich więzi i może 
izolować się społecznie.   

Psycholożki Mary Main i Judith Solomon uzupełniły listę wzorców przywiązania 
o zdezorganizowany. Ujawniają go dzieci, których zachowania nie mieszczą się  
w wyżej wymienionych trzech stylach więzi. Działania są niespójne i bezcelowe, 
sprzeczne i nie dające się ze sobą powiązać. Wykształcenie się tego wzorca jest 
reakcją na doświadczenie opiekuna jako osoby jednocześnie zagrażającej  
i zapewniającej bezpieczeństwo, może również świadczyć o zaniedbaniu lub 
sytuacjach traumatycznych z którymi opiekun sobie nie radził. Dorośli ze 
zdezorganizowanym wzorcem więzi mają trudność w regulowaniu emocji, są 
zdezorientowani i wykazują silną potrzebę kontroli otoczenia.10 

Inną typologię wzorców przywiązania na bazie charakterystyki wewnętrznych 
modeli operacyjnych własnej osoby (pozytywna-negatywna) oraz drugiego 

 
10 E. Włodarczyk, Znaczenie… dz. cyt., s. 385-387. 
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człowieka (pozytywna-negatywna) rozwinęła Kim Bartholomew. Ze skrzyżowania 
wizerunków Ja i innych ludzi powstały cztery wzorce więzi: bezpieczny, wycofany, 
lękowy i zaabsorbowany.11 Osoby reprezentujące styl ufny charakteryzują  
się posiadaniem pozytywnych wewnętrznych modeli operacyjnych Ja oraz innych 
osób. Ich lęk przed bliskością i odrzuceniem jest niski, bowiem traktują innych  
jako wrażliwych i gotowych do okazania akceptacji, jednocześnie postrzegając 
siebie samych jako godnych miłości i wartościowych. Ich poczucie wartości  
jest niezależne od uzyskania akceptacji u drugiego człowieka. 

Styl odrzucająco-unikający również charakteryzuje pozytywny model Ja, 
jednakże model innych ma wymiar negatywny. Jednostka, która charakteryzuje  
się tym wzorcem postrzega siebie jako wartą miłości, a drugiego człowieka ocenia 
przez pryzmat zakładanej nieczułości i braku wrażliwości. Nie podejmuje  
więc działań dążących do bliskości, bowiem obawia się rozczarowania, i pozostaje 
niezależna od związków. Osoba taka w wysokim stopniu unikać będzie intymności, 
a w niewielkim ujawniać będzie zależność od innych oraz obawę przed 
doświadczeniem odrzucenia.  

Negatywne robocze modele innych i siebie samego należą do specyfiki wzorca 
przywiązania, który nosi nazwę lękowo- unikającego. Osoby, które go reprezentują 
nie uważają siebie za wartych miłości, a ze strony drugiego człowieka spodziewają 
się odrzucenia i nie darzą go zaufaniem. Ze względu na obawę przed odrzuceniem, 
unikają wchodzenia w bliskie, intymne relacje.  

Według Bartholomew czwarty styl więzi, tj. zaabsorbowany, cechuje  
się pozytywnym operacyjnym modelem innych ludzi i negatywnym własnym. 
Jednostki, które charakteryzują się tym wzorcem, nie postrzegają siebie jako 
godnych miłości, zaś innych ludzi odbierają pozytywnie. Zabiegają więc o ich 
akceptację, poszukując dowodów na miłość, jednocześnie przeżywając lęk przed 
odrzuceniem z ich strony. W wysokim stopniu są zależne od innych, ale nie boją się 
intymności.12 

Wzorzec przywiązania do opiekuna (najczęściej matki) stanowi istotny czynnik 
rozwoju inteligencji emocjonalnej (IE), na którą składa się „umiejętność zrozumienia 
własnych i cudzych emocji, okazywania empatii, rozumienia relacji  
i zachowań społecznych, a także kontrolowania własnych emocji i odpowiedniego, 
zgodnego z normami kulturowymi, reagowania”.13 Zgodnie z pierwotnym, 
hierarchicznym modelem Petera Saloveya i Jacka Mayera, inteligencja emocjonalna 
obejmuje umiejętność oceny emocji, ich ekspresji, stosowania informacji 
emocjonalnej w procesie myślenia i działania oraz regulacji emocji.14 Według 
Tomasza Maruszewskiego IE stanowi „część pamięci autobiograficznej  
i filtr do kodowania nowych doświadczeń”.15 

W ramach hipotezy kompetencji dokonano założenia, że doświadczenie 
przywiązania o charakterze ufnym pozwala na uzyskanie lepszych efektów 

 
11 Z. Łoś, Dyskusyjnie o klasyfikacji i pomiarze wzorców przywiązania, Psychologia rozwojowa. 2010,  

nr 15 (2), s. 63. 
12  B. Tryjarska, Style przywiązania partnerów a tworzenie bliskich związków w dorosłości [w:] B. Tryjarska 

(red.), Bliskość w rodzinie… dz. cyt. s. 189-190. 
13 R. Spielman i in., Psychologia, dz. cyt., s. 229. 
14 K.V. Petrides, A. Furnham, On the dimensional structure of emotional intelligence, Personality and 

Individual Differences. 2000, nr 29, p. 313. 
15 T. Maruszewski, Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego  

[w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki t. 2, GWP 2000, s. 179.  
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rozwojowych (m.in. w zakresie kompetencji społecznych takich jak umiejętność 
budowania relacji rówieśniczych i kontroli emocji) niż więź o charakterze nieufnym 
(pozabezpiecznym). Katarzyna Lubiewska przytacza hipotezę Bowlby’ego i Inge 
Bretherton, zakładającą iż osoby reprezentujące ufny styl przywiązania, potrafią 
komunikować się w sposób otwarty, znajdując się w sytuacji związanej z relacją 
przywiązaniową. W przeciwieństwie do nich, osoby, które wykształciły unikający 
wzorzec więzi są mniej bezpośrednie, zaś reprezentujące wzorzec ambiwalentny 
mierzą się z brakiem umiejętności jasnego komunikowania i reedukacji napięcia  
w relacji intra- i interpersonalnej (partnerskiej). Nieracjonalne z perspektywy 
kontekstu sytuacyjnego zachowania, przypisuje się osobom przejawiającym 
zdezorganizowany wzorzec więzi.16 

Styl więzi ukształtowany w okresie dziecięcym odgrywa ważną rolę w rozwoju 
człowieka i ma związek z jego funkcjonowaniem w relacjach w życiu dorosłym. 
Mechanizmy objaśniające znaczenie przywiązania w dalszym rozwoju biologicznym 
i psychospołecznym to (za Katarzyną Potaczałą-Perz): „mechanizm neuronalny, 
związany z kształtowaniem się połączeń nerwowych w sytuacjach interakcji  
z opiekunem, ponadto mechanizm regulacji emocji, uczenie się synchronii 
behawioralnej oraz pośrednictwo wewnętrznych modeli roboczych”.17 

Zgodnie z koncepcją Reuvena Bar-Ona18 na inteligencję emocjonalną (IE) 
składają się: inteligencja interpersonalna, intrapersonalna, zarządzanie stresem, 
umiejętność przystosowania się i ogólny nastrój. Intrapersonalny wymiar inteligencji 
emocjonalnej obejmuje asertywność, emocjonalną samoświadomość, niezależność, 
samorealizację i poczucie własnej wartości. Osoby ujawniające interpersonalną IE 
odznaczają się empatią, potrafią budować relacje i przejawiają odpowiedzialność 
społeczną. Na IE w aspekcie adaptacyjnym składa się elastyczność, umiejętność 
rozwiązywania problemów i badanie poczucia rzeczywistości. Inteligencja 
emocjonalna związana z zarządzaniem stresem obejmuje kontrolę impulsów oraz 
tolerancję na stres, a ostatni, wyróżniony przez Bar-Ona składnik IE, czyli ogólny 
nastrój rozumiany jest jako radość i optymizm.19 

Badanie przeprowadzone przez Erdala Hamarty i współpracowników miało  
na celu zweryfikowanie czy styl więzi może być predyktorem inteligencji 
emocjonalnej. Grupę badanych 272 studentek i 191 studentów, przetestowano 
kwestionariuszami Relationships Scales Questionnaire (RSQ, bada wzorzec 
przywiązania) oraz Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-I, mierzy poziom 
inteligencji emocjonalnej). Dla celów badania przyjęto model wzorców więzi 
Bartholomew. Rezultaty badania wykazały istotny wpływ wszystkich czterech 
wzorców przywiązania na każdy z rodzajów IE. Stwierdzono pozytywną korelację 
między bezpiecznym stylem przywiązania, a takimi składnikami IE jak inteligencja 
inter- i intrapersonalna, adaptacyjna, ogólny nastrój i zarządzanie stresem, zaś styl 

 
16 K. Lubiewska, Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów 

kulturowych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2019, s. 31. 
17 K. Potaczała-Perz, Style przywiązania kształtowane w rodzinie i ich wpływ na rozwój emocjonalny 

dziecka, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne  
i Techniczne 2018. nr 11(1), s. 123- 124. 

18 Reuven Bar-On to izraelski doktor psychologii, który rozwinął konceptualny i psychometryczny model 
inteligencji emocjonalnej, wprowadzając EQ – emotional quotient (zob. R. Bar-On, The Bar-On model 
of emotional-social intelligence (ESI), Psicothema. 2006 Vol. 18, p. 13-25.  

19 M. Hamarta i in., Attachment Styles as a Predictor of Emotional Intelligence, Educational Sciences: 
Theory and Practice. 2009, nr 9(1), p. 215-216. 
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lękowy okazał się być negatywnie skorelowany ze wszystkimi wymienionymi 
aspektami. Odrzucający wzorzec więzi jest negatywnie skorelowany  
z interpersonalną IE, a zaabsorbowany pozytywnie koreluje z IE interpersonalną, 
zaś negatywnie z adaptacyjną. Hamarty i wsp. dowiedli, że bezpieczny styl więzi 
jako jedyny z czterech jest predyktorem intrapersonalnej inteligencji emocjonalnej,  
a razem z odrzucającym IE interpersonalnej. Styl zaabsorbowany i bezpieczny 
pozwalają przewidzieć IE adaptacyjną, zaś lękowy wraz z bezpiecznym IE  
w zakresie zarządzania emocjami. Autorzy badania wnioskują, że osoby  
z bezpiecznym stylem przywiązania charakteryzują się wyższym poziomem 
pozytywnych cech takich jak samoświadomość, samoocena i samorealizacja,  
niż osoby reprezentujące pozostałe wzorce.20 

Metaanaliza 26 badań przeprowadzona w 2019 roku przez Sarah Walker  
i współpracowników testowała hipotezę dotyczącą dodatniej korelacji IE  
z bezpiecznym stylem przywiązania oraz hipotezę na temat ujemnej korelacji IE  
z pozabezpiecznymi stylami przywiązania. Obie zostały potwierdzone,  
bowiem inteligencja emocjonalna wykazała umiarkowaną dodatnią korelację  
ze stylem bezpiecznym i ujemną z dwoma głównymi pozabezpiecznymi wzorcami 
więzi (umiarkowany związek negatywny ze stylem unikającym i od niskiej  
do umiarkowanej korelacji ze stylem lękowym). Wykazano także niewielką,  
ale istotną korelację IE ze wzorcami lękowym i zaabsorbowanym.21 

Romina Samadi i współpracownicy przeprowadzili badanie w grupie  
300 studentów (150 kobiet i 150 mężczyzn), którego celem była weryfikacja roli 
stylów więzi jako zmiennej niezależnej inteligencji emocjonalnej. Zastosowano 
kwestionariusze Relationships Scales Questionnaire (RSQ) oraz Bar-On Emotional 
Quotient Inventory (EQ-I). Wykazano, że istnieje istotna korelacja dodatnia 
pomiędzy bezpiecznym stylem przywiązania i wszystkimi podtypami IE.  
Styl zaabsorbowany jest dodatnio skorelowany z interpersonalną IE, a ujemnie  
z adaptacyjną, zaś wzorzec lękowy koreluje ujemnie z intra- i interpersonalną IE, 
adaptacyjną, związaną z zarządzaniem stresem i ogólnym nastrojem.  
Styl odrzucająco- unikający jest ujemnie skorelowany z IE interpersonalną.22 

Przytoczone wyniki badań potwierdzają, że wzorzec przywiązania istotnie 
wpływa na inteligencję emocjonalną. Relacja z obiektem więzi (najczęściej matką) 
ma znaczenie w procesie kształtowania się mechanizmów regulacyjnych, 
samooceny i poczucia własnej wartości u dziecka. Wyjątkowy rodzaj relacji „matka-
dziecko” i częstość interakcji która zazwyczaj jest wyższa, niż w innych związkach 
w życiu dziecka, powodują że to właśnie ta zależność kształtuje postrzeganie siebie 
i innych ludzi w kontekście relacji społecznych i z dużym prawdopodobieństwem 
zostaje przeniesiona na inne związki w życiu dorosłym. Niemowlę, które otrzymuje 
troskliwą opiekę, cieszy się kontaktem fizycznym i częstymi interakcjami  
z opiekunem może w przyszłości postrzegać drugiego człowieka jako potencjalne 
źródło pozytywnych doświadczeń, być wolnym od lęku przed odrzuceniem  
i nawiązywać bliskie, intymne kontakty. Doświadczenia prowadzące do 

 
20 Tamże, s. 218-223.  
21 S. Walker i wsp., Emotional intelligence and attachment in adulthood: A meta-analysis, Personality and 

Individual Differences. 2022, nr (184) 111174, p. 4.  
22 R. Golchin Samadi i wsp., Attachment styles as a predictor of emotional intelligence, Procedia – Social 

and Behavioral Sciences. 2013, nr 84, p. 1712. 
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wykształcenia pozabezpiecznego stylu przywiązania, mogą negatywnie rzutować na 
rozwój emocjonalny, społeczny i psychiczny jednostki.23 

 
Streszczenie  
W artykule omówiono fazy budowania więzi wg Bowlby’ego, a także wzorce 

przywiązania wg Ainsworth, Main i Solomon oraz Batholomew. Przedstawiono 
koncepcję składników inteligencji emocjonalnej wg Bar- Ona oraz wyniki badań 
potwierdzających korelacje między stylami przywiązania a inteligencją emocjonalną. 

Słowa kluczowe: przywiązanie, więź, inteligencja emocjonalna. 
 
Summary  
In this article the attachment building stages according to Bowlby and 

attachment stykes according to Ainsworth, Main and Solomon, as well as 
Bartholomew have been described. The concept of emotional intelligence aspects 
according to Bar – On as well as studies’ results confirming correlation between 
attachmenst styles and emotional intelligence have been presented. 

Key words: attachment, emotional intelligence. 
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Wstęp 
Psychologia jako nauka nie jest stosunkowo wiekową instytucją naukową. Choć 

posiada ponad sto lat swojej bytności na placu naukowego dociekania i wielu 
interesujących badań, które rzutują na najistotniejszy przedmiot badań jakim jest 
psychika, zachowanie, funkcjonowanie i konstrukcja psychiczna człowieka, to nadal 
pozostaje o wiele więcej pytań niż odpowiedzi. Pierwotnie psychologia była częścią 
filozofii, która uzurpowała sobie prawo do definiowania oraz badania zarówno 
dziejów, jak i elementarnych podstaw tak zwanej natury ludzkiej. Psychologia jako 
nierozłączny element filozofii do czasów lat schyłkowych wieku dziewiętnastego 
próbowała wraz z metafizyką, ontologią, epistemologią i innymi dziedzinami 
filozoficznymi wytłumaczyć oraz zrozumieć zachowanie człowieka. Początek 
badania natury ludzkiej można przypisać Sokratesowi, który starał się w swych 
rozmowach z wieloma ludźmi dociec pojęcia dobra i cnoty u istoty ludzkiej.1 Początki 
badań nad naturą ludzką, próby jej usystematyzowania zawarł w swych pismach 
Arystoteles dokonując klasyfikacji bytów (rodzajów dusz) na trzy typy, którym 
odpowiadał szczególny rodzaj funkcjonowania i sposób życia, doświadczania 
świata.2 Owa natura wydaje się niezmienna od czasów, kiedy to człowiek zaczął 
rozwijać, kształtować i zmieniać zewnętrzne środowisko, tworząc w nim podwaliny 
kultury oraz cywilizacji. Sposoby przejawiania samego siebie jako człowieka, próba 
pozostawienia przez siebie jakiegokolwiek śladu, który mógłby być odczytany przez 
potomnych sprawiała i potęgowała rozwój języka, pisma, wytworów rąk ludzkich,  
a następnie kreacji i tworów ludzkiego umysłu, sublimacji pragnień człowieka  
i odzwierciedlania ludzkich potrzeb. Realizacja samego siebie, rozwój człowieka jest 
podyktowany przecież wpływem wielu czynników.3 Oczywiście liczba motywacji 
indywidualnych była ogromna w kwestii realizacji samego siebie, własnych wizji, 
pragnień na przestrzeni historii. Można dopatrzyć jednak pewnego schematu 
realizacji elementarnych pragnień człowieka, trzonu realizacji jego istnienia,  
a mianowicie tak zwanej natury ludzkiej, która wydaje się niezmienna pomimo 
ogromnego upływu czasu, kiedy to człowiek w swej gromadzie plemiennej walczył  
o przywództwo, napawał się zwycięstwem nad wrogiem, dążył do 
podporządkowania sobie innych ludzi, organizował rywalizację pomiędzy innymi czy 
tworzył twory, w których starał się zawrzeć kwintesencję pojęcia piękna ludzkiego 
doświadczania przyrody, świata czy własnego ciała. Pragnienie zdobycia uznania, 

 
1  S. Kot, Historia wychowania. Tom I. Warszawa 1996, s. 50. 
2  D. Leszczyński. Filozofowie i ich filozofie. Opowieści dla niewtajemniczonych, Wrocław 2002, s. 66. 
3 E. Turska, Znacznie rozwoju osobowego w opinii wychowawców internatu, (w:) G. Gajewska,  

A. Szczęsna, E. Turska (red): Teoretyczno-metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie  
i bursie  szkolnej. Zielona Góra 2009, s. 45. 
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poklasku, chwały, prestiżu była znana w czasie ludzi pierwotnych, na arenach 
zmagań Ateńczyków czy pieśniach Spartan, wśród rzymskich gladiatorów, rycerzy, 
którzy bronili chwały boskiej, wśród dżentelmenów, którzy kładli jedną kulą swojego 
przeciwnika. Rodziło to szereg odmiennych systemów funkcjonowania człowieka jak 
choćby na przykładzie Spartan i Jonów, kiedy to Sparta była pogrążona w swej 
żelaznej dyscyplinie wychowania i rozwijania obywatela. Natomiast Jonowie z racji 
różnorodności swych zainteresowań oraz ciekawości świata nie dali się ująć w karby 
dyscypliny państwowej jak to było w historii Sparty.4 Dziś również jest to znamienne 
wśród osób wychodzących do ringu, celebrytów zdobywających sławę w formie 
rozpoznawalności w serwisie internetowym, czy na blogu, na którym prezentują, 
swoją zindywidualizowaną postać. Pomimo wielu wieków, które upłynęły od czasu 
nawiązania relacji społecznych w gromadzie ludzi, natura ludzka nie zmieniła swojej 
postaci. Nadal ludzkie pragnienia oscylują wobec sławy, bogactwa, wolności, tak 
zwanych igrzysk i chleba. Jednak aby to zrozumieć, należy przyjrzeć się nie tyle 
samemu procesowi kształtowania się społeczeństwa ale przede wszystkim temu, 
kto jest trzonem tego społeczeństwa, czyli człowiekowi.  

Na przestrzeni trwania filozofii, starano się wytłumaczyć niezmienność natury 
ludzkiej za pomocą różnorodnych koncepcji dotyczących zarówno duszy ludzkiej, jej 
pochodzenia, jej kształtu, rodzaju czy losu, który miał ją spotykać po zakończeniu 
ludzkiej egzystencji w swej fizycznej formie. Pomimo niezmienności natury ludzkiej 
psychologia stoi na stanowisku, że osobowość człowieka w czasie jego życia ulega 
ustawicznej przemianie, rozwojowi. Podlega różnorodnym oddziaływaniom, 
czynnikom determinującym jej kształt, kierunek motywacji oraz rodzaj i sposób 
przeżywania wrażeń płynących z otoczenia, jak i będących wytworem swojej własnej 
psychiki. Oczywiście współczesna psychologia jako nauka dynamicznie rozwijająca 
się ma trudności z jednoznacznym określeniem pojęcia „osobowość”. Można 
powiedzieć, że współcześnie „osobowość” jest ujmowana w dwóch kategoriach. 
Pierwsza z nich dotyczy umiejętności oraz zdolności człowieka, a druga wrażenia, 
jakie ogólnie wywołuje człowiek w relacjach z innymi.5 Jest to kategoria 
semantyczna, termin, który zdaniem Marii Chłopkiewicz należy do najtrudniejszych 
w psychologii.6 Jednak owa rozbieżność pomiędzy naturą ludzką, rozumianą tutaj 
jako trwałą własność, którą można przypisać ogółowi ludzkiemu na przestrzeni 
dziejów, a ludzką psychiką, osobowością i poszczególnymi własnościami będącymi 
przejawami ludzkiej psychiki można wytłumaczyć oddzielnym rozumieniem obydwu 
pojęć, rozbieżnych, odmiennych etiologicznie, semantycznie, wywodzących się dwu 
różnych dziedzin ludzkiej wiedzy. Natury człowieka z filozofii, koncepcji 
filozoficznych, które próbują ubrać człowieka w odpowiednie dla siebie 
sformułowania, wizje i próby interpretacji ludzkiego istnienia i z drugiej strony  
z psychologii, która w sposób weryfikowalny naukowo, badawczo i eksperymentalnie 
dokonuje ustawicznej próby zrozumienia, sklasyfikowania i uporządkowania wiedzy 
człowieka o jego psychice, jej właściwościach i rządzących nią regułach. Stąd owa 
rozbieżność pomiędzy tak zwaną naturą człowieka, niezmienną, trwałą, a ludzką 
psychiką, która podlega określonym prawom, uwidacznia się w określonych 
procesach, relacjach i zachowaniach i jak pokazuje, szczególnie psychologia 

 
4  S. Kot, Historia wychowania. Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII. Warszawa 1996, wyd. III, 

t. I, s. 37. 
5  C., S. Hall, G. Lindzey, J., B. Campbell, Teorie osobowości. Warszawa 2013, s. 31 
6  M. Chłopkiewicz, Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia. Warszawa 1980, s. 11. 
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rozwojowa na przykładzie dynamicznych okresów rozwojowych dzieci, jest ona 
strukturą aktywną jako człowiek już od początku swego życia.7 

 
Behawiorystyczne koncepcja człowieka 
Próba zrozumienia zasad, którym podlega człowiek w swoim funkcjonowaniu, 

naukowego uzasadnienia procesów i zachowań, które człowieka reprezentuje  
w codziennych zdarzeniach stanowiła podwaliny motywacji nurtu psychologii, który 
dzisiaj zwany jest behawioryzmem. Aby można było dotrzeć i zrozumieć 
mechanizmy ludzkiego zachowania zdaniem badaczy nurtu behawioralnego należy 
przede wszystkim ustalić co i jak chcemy obserwować. Jakie elementy ludzkiego 
zachowania czy przejawy funkcjonowania psychicznego mogą podlegać weryfikacji. 
Nie było zgody ze strony behawiorystów, aby subiektywne, immanentne doznania  
i formy życia psychicznego były przedmiotem badań psychologicznych.8 Zdarzenia, 
które miały leżeć w kręgu zainteresowań psychometrii, eksperymentów, badań oraz 
weryfikacji ich w toku dalszych eksperymentów musiały być możliwe do stwierdzenia 
niezależnie od danego badacza czy też form badania. Musiały być zwyczajnie 
obserwowalne, możliwe do obiektywnego stwierdzenia i weryfikacji przez innych 
badaczy. Oznaczało to stworzenie systemu wiedzy naukowej, która będzie 
obserwowalna niezależnie od badaczy i warunków. Niezależność obserwacji  
i obiektywna kategoryzacja faktów była pragnieniem badaczy z kręgu 
behawioralnego. Zdolność do obiektywizacji badań oraz eksperymentów 
laboratoryjnych powinna cechować psychologie jako naukę zdaniem 
behawiorystów. W centrum swojego zainteresowania behawioryzm postawił 
zachowanie człowieka.9 

Skinner i inni badacze z kręgu behawioralnego stwierdzili, że tak naprawdę 
większość filozofów oraz psychologów lekceważy istotne wymiary badawcze 
dotyczące ludzkiej psychiki. Ich zdaniem tolerowanie subiektywizmu w badaniach 
naukowych jest sprzeczne nie tylko z logiką ale również stwarza niemożliwość 
weryfikowania poszczególnych etapów badawczych. Lekceważenie determinizmu  
w badaniu psychiki ludzkiej jest zjawiskiem niepożądanym. Wyjaśnianie zachowania 
człowieka za pomocą hipotetycznych czynników wewnętrznych jest pseudo-
deterministyczne i doprowadzi psychologię na manowce oraz do bankructwa. 
Stwierdzanie i tłumaczenie zachowania człowieka określeniami dotyczącymi jego 
wewnętrznego życia psychicznego powoduje, iż owe kategoryzacje naukowe są 
swoistą tautologią. Określanie czegoś jako takiego ponieważ jest właśnie tym, a nie 
czym innym doprowadza do błędnego koła zdaniem behawiorystów. Jeśli nauka 
czyli psychologia chce poznać rzeczywiste motywatory rządzące zachowaniem 
człowieka powinien przede wszystkim, porzucić mit człowieka autonomicznego, 
niezależnego od środowiska, niezdeterminowanego. 

 

Założenia behawioralnej koncepcji człowieka 

Zdaniem Skinnera, człowieka jako istota nie jest organizmem niezależnie 
istniejącym od otoczenia. Jego zachowanie, funkcjonowanie zależy od dwóch 

 
7 M. Żebrowska (red), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa 1986, wyd. XII, s. 286. 
8 J. Strelau, (red), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2000. t. I, s. 42. 
9 L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.): Psychologia kliniczna. Warszawa 2016, s. 129. 
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elementów: wyposażenia genetycznego oraz charakteru środowiska społecznego, 
instytucji kulturalnych, społecznych i innych. Środowisko owo tak naprawdę steruje 
zachowaniem człowieka, które jest zdaniem behawiorystów zależne od nich i przez 
nich ukształtowane. Środowisko  jest determinantem zachowań ludzkich i kształtuje 
je w zależności od konfiguracji, której zostało ułożone. Dlatego oczywisty jest 
wniosek, że ostateczny kształt funkcjonowania danej cechy czy też całego 
organizmu – tak zwany fenotyp, jest wynikiem gry pomiędzy genami,  
a środowiskiem.10 Behawiorystyka spojrzała na środowisko jak na mozaikę 
bodźców, które wpływają, kształtują zachowanie człowieka. Stwierdzono, że 
zachowanie człowieka jest funkcją układów zewnętrznych bodźców. W tym 
znaczeniu, osoba jest sterowana całkowicie przez bodźce zewnętrzne. Głównym 
zadaniem psychologii jest wytłumaczenie oraz interpretacja relacji zachodzących 
pomiędzy reakcjami człowieka, a zewnętrznymi bodźcami. Odkrycia behawioryzmu 
zostały wykorzystane do wyjaśnia zachowań prawidłowych, jak i zaburzeń 
psychicznych.11 W sposób oczywisty pomijane są tutaj wątki, które dotyczą cech 
osobowości, postaw czy wewnętrznych stanów psychicznych gdyż zdaniem 
psychologii behawioralnej nie tłumaczą one żadnego zachowania człowieka ani też 
nie determinują go. Ten wręcz cybernetyczny model funkcjonowania człowieka 
znalazł bardzo podatny grunt w psychologii amerykańskiej, która w swym 
pragmatyzmie doceniła prostotę tłumaczenia ludzkiego zachowania. Człowiek 
nieautonomiczny, zdeterminowany zewnętrznymi bodźcami był tworem 
przejrzystym, transparentnym. Wystarczyło znać rodzaj, charakter, specyfikę i inne 
cechy występujących w danym środowisku bodźców aby można by określić  sposób 
zachowania się człowieka oraz przewidzieć, w jaki formie będzie on funkcjonował. 
Zdaniem Skinnera i innych behawiorystów środowisko jest układem aktywnym, 
natomiast człowiek jest układem reaktywnym. Ten pogląd jest niezmiernie 
charakterystyczny dla koncepcji behawioralnej. Koncepcja ta nie neguje istnienia 
stanów emocjonalnych, wewnętrznych, jednak nie mają one znaczenia dla 
wyjaśniania zachowań ludzkich. Jest to jedna z bardziej kontrowersyjnych tez 
psychologii behawioralnej12. Oczywiście istotną kwestią jest fakt istnienia sprzężenia 
zwrotnego pomiędzy środowiskiem, a zachowaniem człowieka, kiedy to owo 
zachowanie jest produktem oddziaływania środowiska, które z kolei przeobraża się 
pod wpływem działania człowieka. 

Psychologia behawioralna stara się zrozumieć jak środowisko zewnętrzne 
modyfikuje zachowania człowieka, jakim prawom podlega kwestia uczenia się 
nowych zachowań, jaki system bodźców wywołuje określone działania. Dlatego tak 
istotne miejsce w strukturze modelu człowieka w koncepcji behawioralnej znalazło 
pojęcie wzmocnienia. Zdaniem behawiorystów zachowanie człowieka ulega stałym 
modyfikacją pod wpływem określonych bodźców. Dziś wiemy, że to jaki skutek 
wywrze działanie jakiegoś bodźca na środowiskowego na organizm zależy nie tylko 
od charakteru i siły oraz czasu trwania bodźca ale i również od wrażliwości 
organizmu na dany czynnik.13 Również pojęcie zachowania instrumentalnego zrobiło 
dużą karierę w strukturach terminologicznych behawioryzmu. Zdaniem Skinnera 

 
10 D. Kimble, A. M. Goleman (red), Biologiczne mechanizmy zachowań, Poznań 2001, s. 17. 
11 L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, Warszawa 2016, s. 130 
12 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998, s. 26 
13 A. Jaczewski (red), Biologicznie i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Podręcznik dla studentów 

uczelni pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, wyd. I, s. 241. 
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zachowanie człowieka jest zawsze instrumentem, narzędziem do uzyskania 
określonych celów dlatego nazywane jest zachowaniem instrumentalnym. Aktywne 
rozumienie i pojmowanie roli środowiska było tutaj istotne ze względu na 
modyfikacje oraz oddziaływania, którym podlega właśnie zmieniające się 
zachowanie człowieka. Natomiast pytanie dotyczące kierowania zachowaniem 
człowieka należy zdaniem Skinnera skierować do badań dotyczących analizy 
funkcjonalnej.14 Wcześniej wymienione pojęcie wzmocnienia jest kategorią 
semantyczną, w zakresie której leży zrozumienie dlaczego zachowanie człowieka 
ulega modyfikacji lub tez zostaje utrwalone. Owe konsekwencje ludzkiego 
zachowania czyli sytuacje, które sterują jego działaniem, zachowaniem są 
nazywane właśnie wzmocnieniami. Choć to termin wybitnie techniczny, to jednak 
przyjął się niezmiernie szybko w zbiorze pojęciowym psychologii behawioralnej. Dziś 
wyżej wymienione mechanizmy nagradzania i karania, modelowania, wzmacniania 
zachowania człowieka są stosowane powszechnie, na przykład przez nauczycieli  
w szkołach wobec uczniów.15 Oczywiście wzmocnienia bywają bardzo 
zróżnicowane. Może być to pokarm, jedzenie, picie, nowa zabawka, awans na 
stanowisko czy też zdobycie upragnionego celu w postaci zakupu samochodu. 
Nagrody w psychologii mają o wiele szersze znaczenie niż mogłoby się to wydawać. 
Nagrodą może być nie tylko rzecz, przedmiot, zjawisko ale również czyjeś 
zachowanie, działanie, pozycja, poczucie prestiżu czy uznanie ze strony innych 
osób. Behawioryzm odkrył dwa rodzaje wzmocnień a mianowicie wzmocnienia 
pozytywne oraz wzmocnienia negatywne. Chociaż w przypadku tych ostatnich do 
dziś toczy się dyskusja czy bodźce awersyjne mogą być traktowane jako 
wzmocnienia, jako element, który modyfikuje zachowanie na zasadzie jego 
wzmacniania. Część badaczy jest zdania, że tak naprawdę w przypadku działania 
bodźców awersyjnych nie można mówić o wzmocnieniach zachowania, ale jedynie 
o zachowaniach unikowych, których dane bodźce dotyczą. Po zaprzestaniu istnienia 
bodźca awersyjnego zachowanie unikowe zanika, przestaje działać. Oznacza to 
zdaniem niektórych badaczy, że tak naprawdę nie doszło do żadnego wzmocnienia 
zachowania tylko do wytworzenia tymczasowego wzoru, stereotypii funkcjonalnej, 
która była wymagana przy uniknięciu danego, nieprzyjemnego bodźca. Ta 
koncepcja znalazła swoje miejsce w twierdzeniu o nieskuteczności oddziaływań 
awersyjnych w stosunku do ludzi, szczególnie w kwestii procesów wychowawczych 
jako kara. Zdaniem pedagogów i psychologów zajmujących się procesami 
wychowawczymi oddziaływanie w stosunku do dziecka, które oparte jest na karaniu, 
stosowaniu bodźców awersyjnych jest nieskuteczne. Zachowanie, które zostało 
wytworzone pod wpływem karania jest zachowaniem bardzo krótkotrwałym. Pojęcie 
kary również weszło do repertuaru badawczego behawiorystów. 

Istotnym stwierdzeniem w kwestii budowania koncepcji psychologicznej 
człowieka w tezach behawioralnych jest określenie jakie bodźce są dla niego istotne, 
a które nie wpływają na niego – są neutralne. Zdaniem psychologii behawioralnej 
człowieka tak naprawdę charakteryzują określone uwarunkowania, dzięki którym 
konkretne bodźce mają wartość biologiczną, a inne są wytworzone w wyniku 
oddziaływania środowiska czy też biografii danego człowieka. To właśnie 

 
14 C., S. Hall, G. Lindzey, J., B. Campbell, Teorie osobowości, Warszawa 2013, s. 489. 
15 Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2004, s. 174. 
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indywidualna biografia człowieka decyduje jakie bodźce tak naprawdę mają dla 
niego określone znaczenie i czy są one rzeczywistymi modyfikatorami jego 
funkcjonowania. Ważną kwestią, która została zbadana przez psychologów 
behawioralnych jest problem skuteczności nagradzania oraz karania danego 
zachowania. Doszli oni do wniosków, że tak naprawdę nie tylko charakter 
wzmocnienia, rodzaj bodźca, jego trwałość i znaczenie dla określonego człowieka 
ma istotną wagę ale również procedura jego wdrażania lub kwestia związana  
z udostępnianiem go zarówno w kwestii czasu jak i wielkości. Owa gradacja bodźca 
jest widoczna chociażby w przypadku nagradzania finansowego za wykonanie 
określonych prac w przypadku na przykład pracowników budowlanych. Za 
postawienie altany ogrodowej otrzymają oni stosowne wynagrodzenie w postaci 
finansowej, najczęściej w wysokości kilku tysięcy złotych. Jednak gdy celem ich 
pracy jest postawienie wieżowca, i gdy ta praca będzie dokonana to wynagrodzenie 
będzie wyższe i bardziej rozłożone w czasie. Jak widać behawiorystów interesowały 
zewnętrzne aspekty regulujące zachowanie człowieka, choć należy przyznać, że nie 
negowali oni istnienia tak zwanego „życia wewnętrznego” u człowieka.16 

Skinner i jego współpracownicy dostrzegli również istotną kwestię związaną 
właśnie z zawiadywaniem i dostarczaniem określonych bodźców człowiekowi w taki 
sposób aby jego funkcjonowanie było sterowalne. Stworzyli wiele procedur, które 
współcześnie istnieją i są zwane procedurami wzmacniania. Są to między innymi 
procedury stałych odstępów czasowych, procedury stałych proporcji, procedury 
zmiennych odstępów czasowych czy procedury zmiennych proporcji. Zdolność 
realizacji poszczególnych założeń nie dotyczyła jedynie określonych wzmocnień  
w przypadku procedur, ale również realizowania ich w sytuacjach społecznych, które 
nie są zdaniem psychologii behawioralnej nieprzewidywalne. Jednak należy brać 
pod uwagę kwestie związane z odpowiednim przygotowaniem założeń oraz zasad 
wzmocnień, które będą istotne dla poszczególnej grupy osób. Sprawą wręcz 
oczywistą dla psychologii behawioralnej jest kwestia rozumienia, a bardziej 
wyuczenia się poszczególnych zachowań instrumentalnych. Jeśli człowiek nie 
przyswoi sobie takowych wzorców zachowań to nie ma możliwości wytworzenia 
odpowiednich reakcji, a to z kolei wiąże się z brakiem możliwości stosowania 
odpowiednich wzmocnień i procedur. Dlatego też w procesie sterowania 
zachowaniem człowieka zdaniem psychologów behawioralnych tak istotną rolę 
odgrywają metody konstruowania reakcji człowieka. Jedną z wielu wytworzonych 
przez psychologię behawioralną metod konstruowania reakcji jest metoda 
przybliżeń. Polega ona na nagradzaniu przez trenera, psychologa, terapeutę 
poszczególnych reakcji, zachowań człowieka, które pomimo iż są odległe od 
przyjętego celu to jednak zostały opanowane przez niego. Z czasem nagradzane są 
już konkretne reakcje człowieka i kryteria oceniania stają się coraz bardziej surowe. 
W kolejnych etapach nagradzane są reakcje o najwyższym stopniu skomplikowania. 
Metoda ta jest stosowana w przypadku desensytyzacji, odwrażliwianiu  
w różnorodnych formach fobii i lęków jak arachnofobia, klaustrofobia i inne. Jednak 
z racji czasochłonności i konieczności włożenia weń znacznego wysiłku ze strony 
zarówno terapeuty jak i podopiecznego mają one ograniczoną wartość społeczną. 

 
16 R. Stachowski, Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych, 

Warszawa 2000, s. 207. 
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Zdaniem psychologii behawioralnej zasady sterowania pozytywnego są zbyt 
rzadko dostrzegane w układach instytucjonalnych, w relacjach interpersonalnych. 
Często stosowanie wiedzy tak zwanej „gorącej” jest wyraźniejsze w próbach 
sterowania zachowaniem drugiego człowieka czy też grupy osób niż metody, które 
są sprawdzone przez behawiorystykę. Oczywiście kolejnym problemem jest 
stosowanie wzmocnień czy procedur sterowania zachowaniem, funkcjonowaniem 
człowieka, grupy ludzi w sposób mało proceduralny, bez określonego reżimu 
metodologicznego. Często niewłaściwy stosunek nagrody do reakcji, 
nieodpowiednia chwila czy też odstęp czasowy, niewłaściwe reakcja, która jest 
aktualnie nagradzana powoduje, że próby stosowania procedur sterowania 
zachowaniem człowieka, regulacji wzmocnień spełzają na niczym i budzą 
powszechną wątpliwość. 

Paradygmat postrzegania człowieka w ujęciu behawioralnym jest oczywiście 
rozpostarty nie tylko na zachowania i reakcje typu „mieć”. Zdaniem Skinnera 
psychologia behawioralna bardzo dobrze akcentuje i tłumaczy zachowania typu 
„być”  jak w przypadku zachowań społecznych, kulturowych czy religijnych. Nie 
odbiega od ujęcia behawioralnego rozumienie zachowań religijnych czy 
kulturowych. Odpowiedź na pytanie, dlaczego  behawiorystów człowiek wierzy lub 
bardziej, dlaczego człowiek uczestniczy w nabożeństwach religijnych jest również 
oczywista. Każde zachowanie według psychologii behawioralnej jest wywołane 
przez określony bodziec. Bodziec ten powoduje określone reakcje człowieka który 
dzięki swoim zachowaniom dąży do określonego celu, uzyskania określonej 
nagrody. Owa nagroda zdaniem behawiorystów nie musi mieć faktu czy wymiaru 
materialnego. Instytucje religijne czy oświatowe, wychowawcze szafują bodźcami, 
które wytwarzają określone zachowania instrumentalne. 

Zdaniem psychologii behawioralnej aby można sprawnie zawiadywać 
zachowaniem człowieka należy odpowiedzieć na trzy elementarne pytania. Po 
pierwsze: jakie wzmocnienia pozytywne są odpowiednie dla określonego człowieka 
lub grupy osób. Po drugie: jaka procedura rozkładu wzmocnień daje najlepsze 
wyniki. Po trzecie: jakie metody pozwalają skonstruować nowe reakcje człowieka. 
Kiedy określimy wszystkie trzy zakresy, które wspólnie realizowane dają określone 
efekty postaci określonych zachowań człowieka, wtedy będziemy mogli powiedzieć, 
że konstrukcja procedury tworzenia i modelowania zachowania człowieka jest 
prawidłowa. Zdaniem behawiorystów zachowaniem człowieka da się realnie 
sterować. Jednak należy wiedzieć w konkretnym przypadku jakie wzmocnienia oraz 
jakie bodźce będą wywoływać określone reakcje. Skinner twierdził wprost, że 
technologia zachowania, która ma na celu sterowanie zachowaniem człowieka jest 
tym, czego na potrzeba.17 Oczywiście zarzutów pod adresem psychologii 
behawioralnej jest bardzo dużo. Jeden, szczególnie istotny to przede wszystkim 
pomijanie procesów, które istnieją w świadomości człowieka, lub też poza nią  
a dotyczą sfery poznawczej czy emocjonalnej, wolicjonalnej. Zdaniem Józefa 
Kozieleckiego żaden z obrazów czy teorii, koncepcji osobowości, emocji, 
podejmowania decyzji nie jest w pełni uniwersalny i jedynie słuszny.18 Pomijanie 
udziału ciekawości poznawczej, pragnienia i motywacji samorozwoju, kierowania 
swoimi poczynaniami ze względów osobistych czyli wynikających z procesów 

 
17 B. F. Skinner, Poza wolnością i godnością, Warszawa 1978, s. 27. 
18 J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka – analiza psychologiczna, Warszawa 1987, s. 17. 
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wnioskowania, dokonywania oceny, wydawania opinii jest zdaniem psychologów 
ogromną nieprawidłowością, a przede wszystkim zubożeniem osoby ludzkiej. 
Zarzuty te rozwinę w późniejszym etapie. 

Istotnym elementem w kwestii rozwijania i sterowania zachowaniem człowieka 
jest stosowanie wzmocnienia negatywnego. Psychologia behawioralna w swej 
koncepcji człowieka stwierdziła jednoznacznie, że wzmocnienia negatywne nie są 
tak skuteczne jak wzmocnienia pozytywne. Nie dają one tak długotrwałych zmian  
w zachowaniu się człowieka jak istnieje to w przypadku wzmocnień pozytywnych. 
Oczywiście wzmocnienia negatywne są stosowane ustawicznie w społeczeństwie, 
chociażby w takich instytucjach jak zakłady penitencjarne, gdzie paradoksem jest 
stosowanie kary w celu poprawy i stałej zmiany w zachowaniu.19 Ale i również na co 
dzień mamy do czynienia ze wzmocnieniami negatywnymi jak chociażby kary 
pieniężne za zaśmiecanie czy też niewłaściwe zachowanie się w miejscu 
publicznym. Cały kodeks karny jest zbudowany na regule wzmocnień negatywnych. 
Zdaniem Józefa Kozieleckiego osoby, które nie są pokalane znajomością żadnej 
pracy naukowej dogmatycznie wręcz wierzą w skuteczność karania w sprawach tak 
istotnych społecznie, jak chociażby wychowanie. Bardzo ważnym wkładem  
w rozumienie funkcjonowania człowieka oraz stosowania wobec niego określonych 
wzmocnień czy form zachowań jest wkład psychologii behawioralnej, która w sposób 
jednoznaczny i niezaprzeczalny stwierdziła, że skuteczność stosowania karania, 
wzmocnień negatywnych wobec człowieka jest bardzo nikła i nie przynosi 
długotrwałych rezultatów. Kara zdaniem behawiorystów nie modyfikuje ludzkiego 
zachowania. Jedynie je tłumi i wyhamowuje na określony z reguły czas. Czas ten to 
okres oddziaływania właśnie awersyjnego bodźca. Oczywiście karanie ma swój sens 
ale jedynie wtedy, kiedy jest włączone do całościowego systemu modyfikowania 
zachowania człowieka. Oznacza to, że w sytuacji kiedy stosujemy awersyjne 
wzmocnienia w stosunku do zachowania czy funkcjonowania człowieka musimy 
wskazać mu poprawne, prawidłowe formy zachowań, które będą nagradzane, 
alternatywne metody postępowania. Problemem karania jest również zjawisko 
generalizacji hamowania funkcjonowania człowieka. Oznacza to, że w przypadku 
karania określonego zachowania również wyhamowujemy inne, społecznie istotne 
formy i przejawy funkcjonowania. Wyjściem z tej sytuacji zdaniem psychologii 
behawioralnej jest jednocześnie karanie określonych zachowań przy równoczesnym 
nagradzaniu zachowań poprawnych z punktu widzenia społecznego. Dzięki takim 
postępowaniom wiele zachowań człowieka, które są pozytywne nie zostaną 
wyeliminowane z repertuaru jego funkcjonowania. Te elementy teorii zachowania 
wywodzą się właśnie z dwóch różnych tradycji, które zwróciły właśnie uwagę na dwa 
podstawowe mechanizmy, którymi są mechanizm uczenia się instrumentalnego  
i klasycznego.20 Oczywiście wiele z tych teorii, jak na przykład teoria C. L. Hulla, 
która ujmowała próbę zrozumienia relacji pomiędzy mechanizmem warunkowania 
klasycznego, a warunkowania instrumentalnego, zostało poddane wielu 
modyfikacjom i zmianom.21 

 
19 M. Marczak (red): Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną  

w Polsce. Kraków 2013, s. 11. 
20 A. Malewski, Elementy teorii zachowania, (w): M. Jarymowicz (red): Psychologia emocji i motywacji. 

Materiały dydaktyczne dla studentów SWPS. Warszawa 1998, s. 149. 
21 Tamże, s. 150. 
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Bardzo ważnym stwierdzeniem jest określenie roli środowiska przez Skinnera. 
Wierzył on, że problem zaburzenia funkcjonowania człowieka, jego aberracji, 
przestępczości nie tkwi w samym człowieku lecz w środowisku, które ukształtowało 
określone nawyki u niego. Oznacza to, że aby zmienić zachowanie człowieka, jego 
reakcje, aspołeczne funkcjonowanie należy zmodyfikować środowisko i umieścić  
w nim odpowiednie bodźce. Jednak nie zawsze zdaniem psychologii poznawczej, 
humanistycznej czy psychoanalizy środowisko ma wpływ na zachowanie człowieka. 
Pomijanie wewnętrznego życia psychicznego człowieka, szczególnie w kwestii 
podejmowania działań zmieniających i modyfikujących swoją egzystencję jest 
niewłaściwym i niepoprawnym metodologicznie postępowaniem badawczym  
oraz naukowym. Jednak zdaniem Skinnera, nauka jaką jest psychologia musi 
porzucić mit człowieka autonomicznego i przyjąć zasady determinizmu.22 

Skinner w swej behawioralnej mentalności stwierdził dwie sprawy, bardzo 
ważne z punktu widzenia postępowania metodologicznego i naukowego podejścia 
do badania zachowania człowieka. Dotyczyły one przede wszystkim stwierdzenia  
i podtrzymywania przez psychologów innych nurtów, szczególnie humanistycznego, 
filozofów i pedagogów, że godność i wolność są immanentnymi stanami psychiki 
ludzkie, której towarzyszą przeżycia emocjonalne własnej egzystencji. Zdaniem 
psychologii behawioralnej takie ujęcie problemu godności i wolności ludzkiej jest 
niedopuszczalne, gdyż oznacza to brak możliwości naukowego, 
zobiektywizowanego badania zachowania człowieka. Nie przeczy ona, że takowe 
stany wewnętrznie istnieją i mają swój wyraz w emocjach ludzkich jednak z punktu 
widzenia psychologii behawioralnej nie mają znaczenie i zaczerniają obraz 
funkcjonowania osób. Owa ułuda, że wolność i godność człowieka jest 
wewnętrznym wyznacznikiem zewnętrznego obrazu funkcjonowania człowieka jest 
niebezpieczna z punktu widzenia behawiorystyki. W ujęciu behawiorystycznym nie 
powinno być miejsca na mniemanie o subiektywnych przeżyciach myślenia  
i odczuwania.23 Drugim powodem dla którego nie należy przyjmować tego typu 
założeń dotyczących wewnętrznych permanentnych stanów, które mają kierować 
ludzkim zachowaniem jest stwierdzenie dotyczące przyczyn zmian w zachowaniu 
człowieka. Skinner i jego współpracownicy twierdzili, że mniemanie, iż motywatorem 
zmian człowieka są jego wewnętrzne, niebadalne stany psychiczne tworzy kolejną 
ułudę dotyczącą niezależności jego istnienia, zmian w zachowaniu od środowiska 
zewnętrznego. Podobnie jawi się zagadnienie na przykład zagadnienie emocji, które 
zdaniem współczesnej psychologii są ewolucyjnie ukształtowane w taki sposób aby 
ułatwić organizmowi radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wywołując w nim stan 
pobudzenia.24 Jest on mierzalny i weryfikowalny. I zależny od bodźców, które 
przecież płyną ze środowiska zewnętrznego. Ludzie są i zawsze będą zdaniem 
psychologii behawioralnej uzależnieni od środowiska zewnętrznego. I dlatego 
godność, i wolność będą cechami zewnętrznego zachowania zdaniem 
behawiorystyki. 

Istotnym zjawiskiem w kwestii psychologii behawioralnej jest pojęcie inżynierii 
społecznej. Inżynieria behawioralna była zdaniem Kozieleckiego próbą naukowego 
modyfikowania zachowania człowieka. Próba znalezienia odpowiedzi w jaki sposób 

 
22 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1998, s. 23. 
23 R. Stachowski, Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych. 

Warszawa 2000, s. 189. 
24 B. Parkinson, A. M. Goleman, Emocje i motywacja, Poznań 1999, s. 24. 
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należy zmieniać ludzkie zachowanie, psychologia behawioralna odpowiadała  
w prostych i skuteczny dla siebie sposób. Należy stworzyć inżynierię zachowania 
człowieka opartą na naukowych i przewidywalnych zasadach i wskazaniach. Owe 
wskazania oraz naukowe podwaliny pod modyfikację zachowań człowieka dawała 
właśnie psychologia behawioralna wskazując na specyficzny dla siebie system 
rozumienia człowieka jako układu, który musiał być przewidywalny w swoim 
funkcjonowaniu. Dla psychologii i pedagogiki cele wychowania były bardzo mętne  
i mało precyzyjne. Jak oddziaływać na wychowanka, aby ten został w wyniku tych 
działań wyposażony w określone zakresy funkcji oraz cechy, które były by pożądane 
w wyniku oddziaływań? Jak określić precyzyjnie cechy osobowości? I które należy 
zmieniać a które pozostawić? Te pytania nurtowały psychologię i pedagogikę, która 
nie mogła i nie może do tej pory znaleźć precyzyjne odpowiedzi na te pytania. 
Natomiast psychologia behawioralna określiła jasno cele swoich oddziaływań. 
Celem oddziaływań inżynierii społecznej jest modyfikacja reakcji człowieka, które są 
mierzalne i obserwowalne, zmiany zachowań, które można badawczo i empirycznie 
dowieść.25 Skinner i jego współpracownicy zadali sobie trud aby określić 
podstawowe funkcje oraz zachowania, które mogą być modyfikowane w wyniku 
oddziaływania psychologicznego. Były to między innymi reakcje lękowe, reakcje 
agresywne czy tez uzależnienie od alkoholu czy substancji psychoaktywnych. 
Stworzyli oni inżynierię behawiorystyczną, której cele było zmienianie reakcji 
człowieka a nie jego wewnętrznych stanów emocjonalnych. Powodowało to przede 
wszystkim skuteczność oddziaływania oraz przewidywalność efektów pracy 
psychoterapeutycznej. Również współcześnie zdobycze psychologii behawioralnej 
są wykorzystywane choćby na polu psychologii perswazji czy teorii wywierania 
wpływu. Prowadzono wiele badań ze strony psychologii społecznej aby sprawdzić 
reakcje osoby badanej na prośbę lub żądanie badającego ze względu rodzaj 
komunikatu czy charakter przekazu. Wiele z tych badań było prowadzonych  
w warunkach laboratoryjnych, z wykorzystaniem odpowiednich procedur 
naukowych, w ściśle kontrolowanych warunkach.26 Ciekawym przykładem 
wyjaśniania zjawisk, które behawioryzm badał jest przykład występowania 
warunkowania klasycznego w codziennym naszym życiu. Zdaniem Moniki 
Pabijańskiej kojarzenie ze sobą określonych bodźców, które nie mają wcześniej dla 
nas znaczenia jako wspólny element, korelat bodźców jak zapach ciasta  
i wspomnienia o babci jest dobrym przykładem warunkowania klasycznego.27 

Warunkowanie instrumentalne, odkryte przez psychologię behawioralną 
również ustawicznie występuje w naszym codziennym życiu. Jest to proces,  
w którym częstotliwość określonych działań maleje lub wzrasta w zależności od 
tego, czy po działaniu, zachowaniu następuje wzmocnienie pozytywne czy 
negatywne. Jeśli w wyniku ustawicznego pozostawiania po sobie bałaganu dziecko 
będzie systematycznie karcone to w przyszłości jego zachowanie będzie 
ukierunkowane na utrzymanie porządku we własnym otoczeniu aby uniknąć kary.28 
Takie zachowania są również nieobce teorii wpływu społecznego, która w swych 
twierdzeniach wskazuje na zautomatyzowane zachowania nie tylko zwierząt ale 

 
25 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1998, s. 60. 
26 R. B. Cialdini, Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego. Moc oddziaływania na ludzi  

i sytuacje. Gliwice 2011, s. 11. 
27 M. Pabijańska, Psychomanipulacja w polityce. Metody, techniki, przykłady. Wrocław 2007, s. 18. 
28 Tamże, s. 19. 
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ludzi. Koncepcja Cialdiniego „klik – wrr” jest dobrym przykładem na zachowania, 
które są utrwalonymi wzorcami zachowania, obejmujące często skomplikowane 
ciągi działań człowieka.29 

Prawa, które rządzą zachowaniem człowieka, odkryte i poznane przez 
psychologię behawioralną rzutują współcześnie na wiele aspektów oraz sfer 
funkcjonowania człowieka. Są one obecne w praktycznie każdym zakamarku 
funkcjonowania społeczeństwa. I dlatego poznanie ich może przyczyniać się do 
ogólnej poprawy całego systemu społecznego, czego przykładem jest stosowanie 
praw uczenia się w terapii różnorodnych dysfunkcji. Znajduje one zastosowanie na 
przykład w rozumieniu zaburzeń związanych z uzależnieniem od Internetu oraz ich 
terapii.30 Połączenie założeń behawioralnych z elementami koncepcji poznawczej 
znacznie przyczyniło się do podwyższenia skuteczności stosownej terapii. 

Dzięki poznaniu praw uczenia się oraz zagadnień i reguł rządzących zasadami 
procesów wzmacniania psychologia behawioralna stworzyła terapię behawioralną 
oparta na technologii modyfikacji reakcji i zachowania człowieka. Mogła być ona 
stosowana zarówno do osób chorych czy też zaburzonych psychicznie, jak i również 
do osób zdrowych, co swoją drogą miało o wiele większe zastosowanie społecznie 
i indywidualne. Kilka istotnych technik, które wchodziło w skład terapii, współcześnie 
jest kontynuowanych i potwierdza zasadność twierdzeń psychologii behawioralnej. 
Jest to między innymi desensybilizacja, opracowana przez Wolpego, który wyróżnił 
w niej trzy elementarne etapy. Polegała ona przede wszystkim na stopniowym 
wygaszaniu reakcji i odczulaniu pacjenta w stosunku do bodźców, które na przykład 
wywołują lęk. Inną techniką stosowaną podczas terapii behawioralnej jest terapia 
awersyjna, która również opierała się na prawach uczenia się i procesach 
wzmocnień. Terapia oparta o techniki awersyjne stosowana jest do leczenia 
uzależnień na przykład od alkoholu. Zdaniem psychologii behawioralnej 
uzależnienie należy traktować jako zjawisko uczenia się zachowań. Zatem skoro 
można nauczyć się zachowań uzależniających od czegokolwiek to również można 
ten proces zdaniem behawiorystyki odwrócić. Z reguły postępowanie to było oparte 
na procesie skojarzenia bodźca negatywnego z pojmowaną nagrodą przez osobą 
uzależnioną, którą na przykład był alkohol. Często skojarzenie bodźca awersyjnego 
z wyuczoną nagrodą powodowało odwrócenie odczuwania substancji uzależniającej 
jako nagrody i kojarzenia jej z bodźcem awersyjnym. Po licznych próbach 
powiązania bodźca awersyjnego z wzmocnieniem pozytywnym jakim jest substancja 
uzależniająca samo spożywanie alkoholu wywołuje reakcje awersyjną zdaniem 
psychoterapii opartej na inżynierii behawiorystycznej. Oczywiście skuteczność tego 
typu oddziaływań psychoterapeutycznych zdaniem innych psychologów można by 
wzmocnić i podnieść jej efektywność, łącząc technikę awersyjną z pozytywnymi 
wzmocnieniami pozostałych, poprawnych zachowań a także wskazywania 
dodatkowych pozytywnych dróg postępowania. Również kwestia etyczna 
stosowania bodźców awersyjnych jest bardzo często podnoszona jako niestosowne 
i niehumanitarne traktowanie osoby ludzkiej. Skinner i wielu jego współpracowników 
zdawali sobie z mniejszej skuteczności technik awersyjnych i sami odrzucali je  
w kwestii stosowania ich w terapii psychologicznej. Zdaniem psychologii poznawczej 

 
29 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 2008, s. 14. 
30 E. Krzyżak-Szymańska, Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży. Teoria, profilaktyka, 

terapia – wybrane zagadnienia. Kraków 2018, s. 27. 
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oraz nurtu humanistycznego traktowanie człowieka w sposób mechaniczny, jak 
złożony układ mechanicznych bodźców i reakcji ogromnie zubaża realny obraz 
człowieka. 

Oczywiście jak każdy wielki system określający człowieka oraz koncepcja 
człowieka również i psychologia behawioralna starała się zbudować wizję 
społeczeństwa idealnego. Oparła ją na wskazaniach oraz naukowych dyrektywach 
psychologii behawioralnej. Proces uczenia oparty na zbadanych i zweryfikowanych 
prawach, system wzmocnień i kontroli poprzez badania naukowe zachowania 
człowieka były podwaliną „Walden Two”. Była to utopijna wizja społeczeństwa  
w rozumieniu Skinnera, która miała być odpowiedzią na pełną frustracji, niepewności 
i braku stabilności rzeczywistość kapitalistyczną. Owa wizja była w sposób wybitnie 
szczegółowy zaprojektowana, dopasowywana ustawicznie do procesu kierowania 
ludzkim zachowaniem oraz weryfikowana pod kątem stosowania algorytmów 
modyfikacji postępowania ich członków. Bardzo ciekawym aspektem tej wizji był 
ulokowany w niej proces wychowywania dzieci w tej społeczności, który również był 
oparty na prawach uczenia się i systemu wzmocnień pozytywnych. Planowanie 
edukacji, oddziaływań wychowawczych, psychologicznych oraz wszystkich 
możliwych oddziaływań jakie są tylko możliwe w sytuacjach pedagogicznych było 
również zjawiskiem elementarnym w procesie rozwoju dziecka. Były one oczywiście 
pod nadzorem wychowawców, pedagogów, psychologów czyli specjalistów, którzy 
posiadali kwalifikacje, wiedzę oraz odpowiednie umiejętności aby móc decydować  
o tak istotnych kwestiach związanych z kreowaniem i kształtowaniem młodego 
pokolenia społeczności utopijnej. Rodzice w mniemaniu psychologii behawioralnej 
nie byli odpowiednio przygotowani aby pełnić tak odpowiedzialną rolę, jak bycie 
wychowawcą swoich dzieci. 

Wiele elementów tego utopijnego systemu edukacyjnego jednak współcześnie 
jest realizowanych lub też podejmowano starania aby właśnie te formy oddziaływań 
edukacyjnych i wychowawczych były permanentnym elementem systemu edukacji 
w dzisiejszym świecie. Są to między innymi lekcje oparte na doświadczaniu, 
eksperymentowaniu, zdobywaniu realnej wiedzy w sposób obserwowalny  
i naukowy. Były to zajęcia w laboratoriach i warsztatach. Było to realną odpowiedzią 
na potrzeby i sposób zdobywania wiedzy przez dzieci w sposób kreatywny oraz 
skuteczny. Dziś również wiele nurtów pedagogicznych proponuje korzystanie  
z osiągnięć psychologii behawioralnej, jak chociażby pedagogika pozytywistyczna, 
której zdaniem wytwarzanie wiedzy przez człowieka powinno w sposób pewny 
przewidywać zachowanie człowieka. Doświadczenia i badania powinny być 
ograniczone do faktów poddających się empirycznej weryfikacji i pomiarowi.31 

Oczywiście te propozycje oraz ich wizja została współcześnie urzeczywistniona 
w formie zajęć praktycznych, środowiskowych, które odbywają się w laboratoriach, 
warsztatach, podwórkach, salach wyposażonych w sprzęt do praktycznej nauki 
zawodu. Pragmatyzm owych zajęć powoduje dopasowanie do poziomu rozwoju 
psychofizycznego dziecka zdobywanej wiedzy oraz informacji, które przekazywane 
w sposób teoretyczny nie mogły by trafić w sposób efektywny do dziecięcego 
umysłu. Zarzuty, które kierowano pod adresem „Walden Two” były wysoce 
skonkretyzowane. Jednym z nich jest pozbawienie możliwości rywalizacji człowieka. 
Rywalizacja jest poniekąd wpisana w rozwój człowieka począwszy od wczesnych 

 
31 Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red): Pedagogika, podręcznik akademicki. Warszawa 2005, s. 197. 
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okresów rozwoju. System szkolny, który współcześnie istnieje zakłada zarówno 
konieczność rywalizacji jak i oceniania ucznia w taki sposób, aby owa rywalizacja 
była motywatorem dla jego rozwoju. Psychologia, szczególnie homeostatyczna 
teoria motywacji podkreśla znaczenie rywalizacji, wskazując między innymi na 
efektowniejsze zachowania człowieka, którego działania są obserwowane  
i poddawane weryfikacji. Oczywiście zarzutów pod adresem psychologii 
behawioralnej oraz systemu społeczeństwa utopijnego, stworzonego przez Skinnera 
oraz współpracowników było o wiele więcej. Do dziś trwa dyskusja nad realnością  
i negatywnymi stronami takiego systemu społecznego. Stwierdzano, że system ten 
jest nie tylko wybitnie technologiczny, instrumentalny ale przede wszystkim kreuje 
człowieka wystandaryzowanego, któremu brakuje indywidualizmu, stereotypowego 
oraz przewidywalnego. Brak możliwości spontanicznej działalności, tak bardzo 
przypisywanej twórczej postawie ludzkiej powodował w teorii behawioralnej 
zubożenie emocjonalne człowieka, odarcie go z jednej, elementarnej cechy jaką jest 
wyobraźnia i fantazja. Człowieka „Walden Two” jest przede wszystkim obiektem, 
narzędziem stworzonym i kontrolowanym w wyniku sprecyzowanej i racjonalnej 
inżynierii społecznej, która posiada z góry określone założenie i cele, od których nie 
ma odstępstwa. Człowiek stworzony w wyniku skonkretyzowanych działań  
i ukierunkowanych zabiegów, człowiek zredagowany poprzez okoliczności  
i środowisko jest niebywale bliski psychologii pragmatycznej, realizowanej  
w Stanach Zjednoczonych. Politycy, nauczyciele, działacze społeczni nie interesują 
się jak „działa” człowiek wewnątrz. Jak procesuje swoje poglądy, nastawienia, 
emocje, poznawczość. Psychologię, która jest tak bardzo popularna w Stanach 
Zjednoczonych w sposób wybitny zaakceptowała behawioralny portret człowieka. 
Człowieka jednowymiarowego i kontrolowanego. Uczenie właściwego reagowania, 
dopasowywania swoich zachowań do określonych i założonych przez politykę 
sytuacji społecznych lub konieczności i obowiązków obywatelskich jest domeną 
psychologii behawioralnej, która znalazła swoje miejsce właśnie w Stanach 
Zjednoczonych ale również w krajach skandynawskich jak Szwecja. Szwedzi  
w swym pragmatyzmie i utylitaryzmie również są przekonani, że środowisko wywiera 
niebywały wpływ na funkcjonowanie i zachowanie człowieka. Dlatego też w swych 
działaniach inżynierii społecznej stosują wręcz wykrojone z psychologii 
behawioralnej działania, mające na celu uformowanie określonych zachowań jak 
choćby zachowania kolektywne, współpracę czy zwiększenie integracji społecznej. 
Również edukacja szwedzka jest nastawiona na rozwój określonych umiejętności 
praktyczny, realnej i pragmatycznej wiedzy o świecie i rzeczywistości. Są również 
pewne zawody, działy nauki, którym reaktywny obraz człowieka stworzony przez 
behawiorystykę odpowiada jak na przykład ekonomia. Tutaj ma znaczenie właściwa 
reakcja człowieka, która przekłada się na określone wartości materialne, jak choćby 
pieniądze, akcje, wzrost wydajności. 

Wkład psychologii behawioralnej w ogólny rozwój wiedzy o człowieku spotkał 
się z dużą krytyką, często demagogiczną i bardzo ogólnikową.32 Stworzenie obrazu 
człowieka jednowymiarowego, kontrolowane, będącego wytworem odtwórczym 
zewnętrznego środowiska był jednym z nich. Kolejnym zarzutem wobec 
behawioryzmu było poddawanie w wątpliwość istnienie wewnętrznych stanów 

 
32 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1998, s. 78. 
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psychicznych.33 Lekceważenie wewnętrznych procesów zarówno emocjonalnych, 
jak i poznawczych, motywacyjnych było zdaniem wielu psychologów – spoza obrębu 
kierunku behawioralnego fatalnym rozumieniem człowieka. Pokazują to chociażby 
badaniach kwestii aspiracji człowieka oraz jej wpływu na efektywność 
podejmowanych działań. Jednak reaktywny obraz człowieka psychologii 
behawioralnej zwrócił uwagę na wiele istotnych aspektów. Między innymi na rolę 
środowiska w kształtowaniu zachowania i funkcjonowania ludzi. Na możliwość 
kontrolowania reakcji ludzkich w szerokim zakresie. Również kwestia wychowania, 
która była szeroko badana przez psychologię behawioralną ukazała pedagogice 
drogi postępowania, które współcześnie są efektywniejsze i paradoksalnie bardziej 
humanistyczne. Mowa tutaj oczywiście o stosowaniu kar w procesie wychowania, 
które zdaniem behawiorystów były mało efektywne. Badania psychologów 
behawioralnych wskazały również na brak stałości i plastyczności w zachowaniach, 
które są wytworem wzmocnień negatywnych. Zwrócenie uwagi na rolę wzmocnień 
pozytywnych, funkcji nagrody w procesie wychowania było istotnym i znaczącym 
osiągnięciem psychologii behawioralnej. Zbadanie i zrozumienie praw uczenia się 
oraz roli wzmocnień w kwestii kształtowania zachowań ludzkich było osiągnięciem, 
z którego do dziś korzystają nauki o wychowaniu czy kształceniu jak choćby 
dydaktyka. 

Na polu behawioryzmu wyrosło wiele koncepcji dotyczących obrazu człowieka, 
a w szczególności jego osobowości i modyfikowania jej przez wpływ środowiska  
i doświadczenia. Zdaniem J. R. Harris, każda koncepcja, zgodnie z którą 
doświadczenie modyfikuje osobowość człowieka jest teorią lub też znajduje się  
w obrębie teorii uczenia się.34 Należy podkreślić jednak, że trudności z jaką mierzą 
się współczesne koncepcje osobowości, koncepcje człowieka dotyczą nie tylko 
braku możliwości określenia struktury i rozwoju osobowości za pomocą jednej, 
znaczącej teorii. Nawet problem, który wydawałby by się łatwy do określenia  
w zakresie badań nad rozwojem osobowości człowieka, jego stałych uwarunkowań 
zachowania czyli wpływu genetycznych podstaw rozwoju, okazał się niebywale 
skomplikowany. Zdaniem badaczy można dowieść, że zarówno korelacja pomiędzy 
genami, a środowiskiem, ich interakcja, pochodzenie, uwarunkowania rozwoju nie 
tłumaczą w pełni wszystkich różnic i zasad rozwoju człowieka.35 Same geny również 
nie będą stanowić o całości historii człowieka, choć niewątpliwie procesy genetyczne 
sięgają w większą część rozwoju.36 Trudno również jednoznacznie orzec w kwestii  
bardziej stałej struktury osobowości człowieka jaką jest temperament człowieka, 
gdyż jego zróżnicowanie również wydaje się wynikać z uwarunkowań zarówno 
środowiskowych, jak i genetycznych.37 Chociaż należy przyznać, że zdaniem  
J. Strelau odrobek badaczy problematyki temperamentu podważył częściowo 
kryterium dziedziczności, genetycznych odniesień w kwestiach charakterystycznych 
jedynie dla temperamentu.38 Wykorzystanie dorobku psychologii behawioralnej, 

 
33 R. Stachowski, Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych. 

Warszawa 2000, s. 189. 
34 J., R. Harris, Każdy inny. Smak słowa, Sopot 2010, s. 75. 
35 Tamże, s. 125. 
36  Vasta R., Haith M., M., Miller Scott A., Psychologia dziecka. Warszawa 2004, s. 231. 
37  B. Zawadzki, Temperament. Geny i środowisko. Porównania wewnątrz- i zewnątrzpopulacyjne.  Sopot, 

2002, s. 46. 
38 J. Strelau, Psychologia temperamentu. Warszawa 2001, s. 181. 
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która stworzyła wyraźny obraz, koncepcje osobowości człowieka można dostrzec 
praktycznie w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności. Za przykład może tu posłużyć 
chociażby praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,  
w której wykorzystuje się podejście behawioralne.39 

 

Streszczenie 

Psychologia nurtu behawioralnego ujęła człowieka w sposób wyraźnie 
schematyczny, reaktywny, bez zwrócenia uwagi na aktywność własną czy też ujęcie 
wolnej woli. Jej celem było precyzyjne określenie warunków i determinantów 
środowiskowych i osobowych rozumianych jako wręcz organicznych własności 
człowieka, które podlegały obserwacji, mierzalności, ścisłym warunkom 
eksperymentalnym a przede wszystkim możliwym do planowania i przewidywania 
zmianom w funkcjonowaniu człowieka i całych grup społecznych, zgodnie  
z oczekiwaniami badaczy. Oczywiście behawioryzm wskazał również na wiele 
interesujących zjawisk w codziennym funkcjonowaniu człowieka jak choćby problem 
nawyków, uwarunkowań zachowania czy koncepcje terapii różnorodnych zaburzeń 
w zachowaniu. 

Słowa kluczowe: psychologia, behawioryzm, warunkowanie, reakcja, 
obserwacja, zachowanie. 

 

Summary                                                                                         

The behavioural psychology has portrayed the human in a schematic, reactive 
way. This field of psychology neither pay attention to personal activity nor the 
conceptualization of free will. Its aim is to determine environmental and personal 
conditions and determinants. These conditions and determinants should be 
interpreted as mechanical properties of a human, which were subjected to 
observation, measurability, rigid and experimental conditions and possible to plan 
and predict (in compliance with researchers' expectations) changes in human (and 
entire social groups) functioning. The behaviourism has also pointed out many 
interesting phenomena in everyday human functioning, including the problem of 
habits, behaviour conditionings and the conceptions of treating diverse disturbances 
in behaviour. 

Key words: psychology, behaviourism, conditioning, reaction, observation, 
behaviour. 
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PARADYGMATY W PSYCHOLOGII – KONCEPCJE CZŁOWIEKA. 
POZNAWCZA WIZJA CZŁOWIEKA 

 
 
Wśród trzech najbardziej istotnych obrazów człowieka, które stworzyła 

psychologia na przestrzeni prawie stu lat, współcześnie odgrywa ważną rolę 
poznawczy obraz osoby. Jest on o tyle istotny, że stworzył on jednolity, wyraźnie 
zarysowany, a przede wszystkim najbliższy rzeczywistości obraz człowieka. 
Człowieka samodzielnego, decyzyjnego, polegającego na swoich zmysłach ale  
i również na procesach poznawczych, które są badalne i mogą być weryfikowane 
przez różnorodne formy i metody naukowe.1 To obraz człowieka kompletnego, który 
jest zarówno organizmem biologicznych wynikającym z genotypu, procesów 
biologiczno-neurologicznych, ale również posiadający wyraźnie sprecyzowane 
procesy myślowe, emocjonalne, motywacyjne. To właśnie struktury poznawcze  
i procesy psychiczne pozwalają na odbieranie, reprodukcję, przechowywanie, 
tworzenie informacji o otaczającej rzeczywistości oraz jej rozumienie.2 Koncepcja 
poznawcza zawiera definicję człowieka, który nie tylko nie jest obdarty ze swojego 
humanizmu, sprawstwa, podmiotowości ale również posiada moc twórczą, 
motywacyjną, kreatywność pozwalającą nie tylko zmieniać swoją egzystencję, ale  
i również środowisko, w którym żyje. Kognitywne ujęcie człowieka podkreśla 
istotność procesów, które zarówno mają elementarny wpływ na funkcjonowanie 
człowieka ale również podlegają zmianie pod wpływem działań człowieka. Działań 
w znacznej mierze świadomych. Natomiast rozwój człowieka opiera się na kryteriach 
poznawczych i stanowi oś samoorganizacji psychiki ludzkiej i jej strukturalizacji  
w rozbudowany hierarchicznie układ intersystemowy.3 Oznacza to, że jeśli na 
przykład czegoś się boimy, jakieś zjawisko wywołuje u nas określone emocje – 
strach, niepewność czy obawy, to przede wszystkim w myśl poznawczej koncepcji 
człowieka potrafimy te emocje określić, poznać przyczynę ich występowania, 
jesteśmy ich świadomi i za pomocą określonych, świadomych informacji możemy 
sterować własnym zachowaniem i jednocześnie wpływać na ich modulacje, 
amplitudę, a także je wyciszać. Jeśli strach wywołują u nas węże to wiemy aby nie 
chodzić w rejonach, w których one są, wiemy, które są jadowite, wiemy jakie są ich 
zwyczaje, wiemy również co powoduje ich ugryzienie. Posiadamy wielką ilość 
informacji, która wpływa, że zachowujemy spokój w sytuacji, kiedy nastąpi kontakt  
z elementem, który może wywołać u nas strach. 

Koncepcja poznawcza człowieka akcentuje nie tylko jego samodzielność, 
decyzyjność, ale również odkrywała bardzo wiele praw rządzących procesami 
motywacyjnymi, emocjonalnymi, myślenia i uwagi. Bardzo istotnym faktem jest   
w przypadku psychologii poznawczej oparcie się na realnych, rzeczywistych 

 
1 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998, s. 170. 
2 J. M. Wolańska, Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Lublin 2000. 
3 M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. 

Warszawa 2014, s. 203. 
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dokonaniach innych dziedzin nauki jak choćby medycyny, szczególnie neurologii. 
Psycholog – praktyk ma do wyboru różne teorie psychologiczne. Żadna z tych teorii 
nie jest jedyna, wyczerpująca i bezwarunkowo prawdziwa.4 Jednak oparcie na 
dokonaniach innych nauk przyrodniczych, wielu testach, które stosuje psychologia 
poznawcza, znajduje realne i uzasadnione zastosowanie dające prawdziwy  
i rzeczywisty obraz funkcjonowania człowieka. Pozwala to na ocenę i wyskalowanie 
jego określonych cech osobowych i intelektualnych, a także określenie precyzyjnego 
procesu leczenia, czy wsparcia w sytuacjach tego wymagających. Umożliwienie 
oparcia swoich badań na naukach medycznych, obrazowaniu mózgu, badania 
konstrukcji i funkcjonowania ludzkiego układu nerwowego spowodowało bardzo 
konkretne i metodologicznie weryfikowalne postępowanie zarówno badawcze, jak  
i terapeutyczne. Psychologia poznawcza nakreśliła wiele teorii, którymi 
współcześnie posługują się psychologowie, szczególnie w kwestii badania 
przejawów ludzkiej psychiki. Jest to niebywale istotne, gdyż daje twarde, konkretne 
metody pracy psychologicznej z człowiekiem. Odkrycia psychologii poznawczej, jak 
chociażby w kwestii procesów motywacyjnych, roli potrzeb i emocji w nich 
spowodowało nakreślenie wiele metod, które ukierunkowały pracę kliniczną oraz 
badawczą psychologów praktyków. 

Psychologia poznawcza zwróciła uwagę na wiele aspektów funkcjonowania 
człowieka, które współcześnie są podwaliną badań. Bardzo istotnym elementem  
w strukturze myśli psychologii poznawczej zajmuje miejsce teoria metabolizmu 
informacyjnego. Wedle tej teorii człowiek jest istotą, która systematycznie oraz 
ustawicznie przyjmuje informacje, gromadzie je, przetwarza je oraz na ich podstawie 
działa. Jest układem aktywnym.5 Owo przetwarzanie informacji jest istotnym 
rdzeniem metabolizmu informacyjnego. Informacja w strukturze wiedzy poznawczej 
zajmuje niezwykle istotne miejsce. Pozwala ona na definiowanie zagadnień 
związanych z podejmowanymi działaniami przez człowieka, uściśla pojęcie 
wnioskowania oraz wydawania sądów poznawczych, a także zakreśla definicje 
emocji oraz procesów motywacyjnych, które opierające się zdaniem psychologii 
poznawczej na odbieranej oraz przetwarzanej informacji, jak chociażby o zagrożeniu 
życia lub zdrowia. Zdaniem Józefa Kozieleckiego można wyróżnić cztery składniki 
treści informacji. Pierwszy z nich dotyczy sądów o środowisku naturalnym, drugi 
dotyczy wiedzy o kulturze, trzeci składnik dotyczy wiedzy o społeczeństwie,  
w którym aktualnie człowiek istnieje. Czwarty i ostatni składnik treści informacji 
dotyczy wiedzy na temat samego siebie, swojego „Ja”. Jest to rodzaj wiedzy 
określany, jako samowiedza albo raczej samoświadomość. Pojęcie tożsamości 
stanowi odrębny przedmiot badań psychologii poznawczej, który doczekał się już 
bardzo bogatej literatury. Istotnym elementem struktur poznawczych człowieka 
stanowi wiedza. Wiedza jako swoisty zasób informacji, dzięki której dana osoba 
może w sposób twórczy i elastyczny poruszać się zarówno w środowisku 
społecznym, kulturowym, ale i również w strukturze swojego umysłu, w swoim 
własnym środowisku intrapsychicznym. Wiedzę ludzką można podzielić na dwie 
kategorie. Pierwsza z nich będzie dotyczyć wiedzy tak zwanej deklaratywnej. 
Wiedza deklaratywna dotyczy przede wszystkim sądów, przekonań, informacji 

 
4 M. Młynarska, T. Smereka, Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia. 

Warszawa 2000, s. 249. 
5 J. Strelau, (red), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii. Gdańsk 2000, s. 81. 
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teoretycznych. Jest ona ugruntowana w przekonaniach typu: „wiem, że…”. 
Oczywiście wiedza deklaratywna może być również błędna, pełna nieprawidłowych 
przekonań oraz mitycznych twierdzeń. Inną kategorią wiedzy ludzkiej wedle 
psychologii poznawczej jest wiedza proceduralna czyli operacyjna zwana również 
wiedzą praktyczną. Dotyczy ona przede wszystkim twierdzeń albo raczej operacji 
typu: „wiem, jak..”. Stanowi ona sieć informacji o procedurach, programach, 
sposobach działania, które pozwalają osiągać człowiekowi jego cele. Różnica 
pomiędzy dwoma rodzajami wiedzy dotyczy przede wszystkim przekazywania jej 
oraz jej stosowania. Wiedza deklaratywna z reguły przekazywana jest za pomocą 
środków werbalnych w sposób teoretyczny. Natomiast wiedza proceduralna 
wymaga praktycznych umiejętności, ukazania ich w działaniu. Ta ostatnia wymaga 
treningu oraz czasu i energii aby została prawidłowo zastosowana. Oczywiście 
współczesne programy nauczania ujęte w edukacji szkolnej preferują 
przekazywanie wiedzy deklaratywnej, która bardzo szybko jest zapominana przez 
dzieci i młodzież po zakończeniu nauki szkolnej. 

Psychologia poznawcza podkreśla poziom komplikacji struktur poznawczych  
i znaczenie tego zjawiska dla niezależnego funkcjonowania człowieka w dzisiejszym 
świecie. Struktury poznawcze składają się z pojęć, które są cegiełkami myślenia.  
W wyniku skomplikowanych operacji myślowych (sądów, wniosków, poglądów, itp.) 
łączą się one w schematy poznawcze, w struktury poznawcze.6 Zakres komplikacji 
struktur poznawczych warunkuje sposób funkcjonowania człowieka zarówno  
w zakresie indywidualnym, abstrakcyjnym, jak i społecznym, kulturowym. Osoby, 
które charakteryzują się nikłym lub też słabym poziomem komplikacji, złożoności 
struktur poznawczych odbierają i definiują świat w sposób jednowymiarowy, czarno 
– biały. Brak umiejętności określania zjawisk w sposób złożony i komplementarny 
wynika właśnie z poziomu komplikacji struktur poznawczych. Owy poziom 
komplikacji dotyczy przede wszystkim zasobu wiedzy, ale i również sposobu 
wykorzystywania tej wiedzy w stosunku do własnego funkcjonowania, czy też 
rozwiązywania problemów, które aktualnie zajmują umysł danego człowieka. 
Posiadanie złożonej struktury poznawczej w formie myślenia, wiedzy, przetwarzania 
informacji, wydawania wyroków oraz definiowania sądów pozwala człowiekowi na 
ujmowanie i dostrzeganie subtelnych i delikatnych różnic pomiędzy zjawiskami 
dziejącymi się wokół niego. Oczywiście przekłada się to zdaniem psychologii 
poznawczej na funkcjonowanie takiego człowieka, który w swym działaniu jest  
o wiele bardziej plastyczny i umiejętnie dostosowuje się do warunków, które 
aktualnie panują. Oznacza to wyraźną, własną aktywność. Ludzie są zdaniem Marii 
Lewickiej są nie tylko przekazicielami danych wartości, ale również autonomicznymi 
twórcami wartości.7 

Drugim, znaczącym elementem komplikacji struktur poznawczych wedle 
psychologii poznawczej jest skala, za pomocą której można je zaklasyfikować. To 
skala abstrakcji – konkretu. Umiejscowienie poziomu złożoności struktur 
poznawczych na skali abstrakcji – konkretu pozwala określić sposób ujmowania 
rzeczywistości przez daną osobą. Ludzie, których poziom złożoności struktur 
poznawczych umiejscowiony jest w zakresie konkretu ujmują świat, prawidła nim 

 
6 C. Tavris, C. Wade, Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań 1999, s. 260. 
7 M. Lewicka, Afektywne i deskryptywne mechanizmy spostrzegania innych ludzi, (w): Psychologia 

emocji i motywacji. Materiały dydaktyczne dla studentów SWPS. Warszawa 1998, s. 179. 



106 

 

rządzące oraz charakteryzują działania, które mają w nim miejsce w sposób prosty, 
przewidywalny, oczywisty, nieskomplikowany. Ich sposób mniemania o świecie, 
charakter ich myślenia można określić jako liniowy. Odmienną charakterystyką jawi 
się osoba, której poziom komplikacji struktur poznawczych umiejscowiony jest  
w pobliży zakresu abstrakcyjnego. Ich sposób postrzegania rzeczywistości 
charakteryzuje duży stopień złożoności, ujęć teoretycznych, znaczny zakres 
rozumienia pojęć i zasad ogólnych. Cechą ich struktur poznawczych jest system 
hierarchiczny, czyli system o wzrastającym stopniu ogólności. 

Istotną cechą struktur poznawczych jest również ich otwartość. Można je 
definiować na skali otwartości i zamknięcia. Oznacza to, że w przypadku systemu 
struktur poznawczych o charakterze zamkniętym mamy do czynienia  
ze niezmiennością swoich poglądów, zasad, sposobu postępowania. Brak 
elastyczności struktury poznawczej na zmiany można nazwać z powodzeniem 
strukturą zamkniętą. Owa odporność na zmiany swojego sposobu postrzegania 
rzeczywistości oraz zmiany sposobu ujmowania swojej osoby i postępowania ma 
oczywiste uzasadnienie w procesach nie tylko poznawczych, jak myślenia, pamięć, 
wyobrażenia, ale również w procesach emocjonalnych, które mogą stanowić główny 
motywator w kwestii pozostawania systemu struktur poznawczych zamkniętymi. 
Oznacza to również znaczący wpływ na stabilizację obrazu swojego „Ja”, struktur 
tożsamościowych i zbieżności pomiędzy „Ja realnym” a „Ja idealnym”. System 
struktury poznawczej, który można scharakteryzować jako otwarty, jest systemem 
podatnym na zmianę oraz modulacje pod wpływem wiedzy, czy też nowych 
informacji. Te zmiany dotyczą zarówno sposobu postrzegania oraz rozumienia 
otoczenia zarówno społecznego, jak i wewnętrznego. Pozwala to na plastyczne  
i bardziej przystosowawcze funkcjonowanie człowieka w otoczeniu, środowisku 
społecznym. Oczywiście trudno mówić, że systemy struktur poznawczych są 
jednolicie zamknięte lub otwarte. Najczęściej stanowią hybrydę tych dwóch cech. 

Ważnym elementem poznawczej strony funkcjonowania człowieka jest ujęcie 
go na skali bierności czy też aktywności. Wiedza, którą człowiek zdobywa w toku 
swojej nauki jest z reguły wiedzą bierną, teoretyczną. To właśnie od charakteru 
struktur poznawczych danego człowieka zależy czy rzeczywiście będzie on w stanie 
ową wiedzę w sposób aktywny, samodzielny i produktywny zastosować, czy też 
będzie jedynie jej odbiorcą. Istotnym elementem kształcenia młodego człowieka jest 
uruchomienie, albo wyposażenie go w aktywne, samodzielne reagowanie na 
przyjmowaną wiedzę i stosowanie jej w sposób dynamiczny. Jest to oczywiście 
zrozumiałe, że takie zachowania należy wykształcić w toku rozwoju 
ontogenetycznego każdego dziecka ujmując go w określonym systemie edukacji, 
który pozwoli na aktywne i empiryczne zdobywanie wiedzy oraz bezpośrednie 
wykorzystanie jej w działaniu. Dlatego też współczesna pedagogika oparta na 
psychologii, która twierdziła, że celem edukacji jest wyposażenie ucznia w jedynie 
słuszną reprezentację świata jest problematyczna.8 Nawet można pokusić się  
o stwierdzenie, że jest skazana na niepowodzenie. 

Psychologia poznawcza zwróciła uwagę na zjawisko, które współcześnie 
nabrało ogromnego znaczenia. Jest nim świat informacji oraz jego wpływ na 
funkcjonowanie człowieka. Interakcja i komunikacja, przepływ informacji. Informacja 

 
8 M. Wiśniewska-Kin, Szkoła zapytująca miejscem rozwijania dziecięcych sposobów rozumienia,  

(w): D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła. Warszawa 2008, s. 324 
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stanowi podstawę komunikowania się jak i również życia w szerszej perspektywie.9 

Współczesność to tak naprawdę jeden wielki przekaz, autostrada informacji. 
Oczywiście problemem dziś nie jest tylko sama informacja, ale również jej ilość, 
przekaz, forma przekazu, rodzaj, treść i kanały przekazywania. Istotnym elementem 
dzisiejszej informacji jest również jej selekcja. Problem jest o tyle istotny, że 
współczesny człowiek jest bombardowany informacją zewsząd. Nie ma chyba już 
dziedziny wiedzy, która nie zawierałaby dzisiaj ogromnej ilości informacji. Wystarczy 
spojrzeć na współczesny stan nauki. Dzisiaj nie ma już medycyny i medyka, który 
posiada ogólny zakres wiedzy. Poziom komplikacji wiedzy ludzkiej doprowadził do 
specjalizacji poszczególnych, a właściwie wszystkich dziedzin wiedzy człowieka. 
Widać to bezsprzecznie na przykładzie medycyny, nauk teoretycznych, pedagogiki 
i wielu innych dziedzin wiedzy. Również widać to na przykładzie zjawisk 
społecznych, jak chociażby kontakty społeczne. Dziś one są szybkie, dynamiczne  
i często anonimowe, bez szczególnego znaczenia.10 

Deprywacja sensoryczna to kolejne zagadnienie poruszane przez psychologię 
poznawczą, które jest współcześnie niezwykle istotne. Badania prowadzone przez 
psychologów wyraźnie stwierdzają i potwierdzają istotne kwestie w sprawach 
charakteru oraz znaczenia informacji dla funkcjonowania człowieka. Zwłaszcza  
w dzisiejszym, zinformatyzowanym świecie. Pojęcie deprywacji sensorycznej 
dotyczy zablokowania lub też znacznego obniżenia ilości informacji, która dociera 
do człowieka i ma dla niego znaczenie w sprawach organizacji własnego poruszania 
się w świecie zarówno fizycznym, jak i społecznym. Badania pokazały, że niski 
poziom informacji lub też ich brak wywołują w człowieku poczucie lęku i niepewności 
i w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do zaburzenia lub zaniku poczucia 
tożsamości.11 Ciągły oraz weryfikowalny napływ informacji ze środowiska 
zewnętrznego oraz wewnętrznego jest dla człowieka podstawą jego 
funkcjonowania. Bez orientowania się w sytuacji oraz otoczeniu człowiek staje się 
bezradny. Ma to znaczenie również dla procesów poznawczych, które bez 
ustawicznego dopływu informacji doznają wielu zakłóceń w swoim działaniu. 
Podobnie ma się sprawa w kwestii związanej z nadmiarem informacji. Obecnie we 
współczesnym świecie mamy do czynienia z sytuacją przeciwną do deprywacji 
sensorycznej, a mianowicie z pojęciem szumu informacyjnego. Badacze tacy, jak 
Eryk Mistewicz wskazują na ogrom informacji, która mówiąc w dużym uproszczeniu, 
została współcześnie wyprodukowana oraz nadal jest tworzona. Procesy 
poznawcze, które zostały odkryte i badane są przez psychologię poznawczą muszą 
posiadać określoną ilość informacji, która również podlega selekcji oraz 
odpowiedniej psychicznej i logicznej obróbce. Pozwala to umysłowi na sprawne 
funkcjonowanie. Współcześnie, jak twierdzi w swej pracy „Marketing narracyjny” 
Eryk Mistewicz, zalew informacji powoduje wiele dysfunkcji w sprawach związanych 
z działaniem człowieka. Ilość wyprodukowanych książek, ilość wytworzonych maili, 
przesyłania informacji, tworzenia nowych baz danych wiąże się nie z problemem 
przyswojenia owej informacji, gdyż jest to niemożliwe ale przede wszystkim z jej 
zarządzaniem i selekcją. O fakcie ustawicznego wzrastania informacji, nowych 

 
9 K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do 

informacyjnych. Katowice 2002, s. 176. 
10 A. Melosik A, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red), 
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11 A. Augustynek, Psychologia, jak ślimak piął się ku górze. Warszawa 2008, s. 29. 
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publikacji, książek, czasopism pisał już w swoich „Lapidariach” Ryszard 
Kapuściński12. Obfitość informacji powoduje również zaburzenia w funkcjonowaniu 
nie tylko samego człowieka, ale również całych struktur społecznych czy całego 
społeczeństwa, destabilizując jego działanie, czy poczucie bezpieczeństwa. 
Wystarczy kilka informacji sprzecznych ze sobą, które dotyczą istotnych spraw 
związanych z wartościami elementarnymi, jak życie lub zdrowie albo majątek,  
a pojawiają się sytuacje, które wymykają się spod kontroli instytucji czy władz 
doprowadzając do zamieszek, czy wzburzenia społecznego. Istnieje również 
problem selekcji informacji. Dotyczy to zagadnienia, która z informacji ma być 
przekazana do użyteczności publicznej, a która musi zostać z różnych względów 
zablokowana. Stanowi to nie tylko problem natury psychologicznej, ale również 
etycznej i społecznej, dając niebywałe narzędzie do manipulacji opinią społeczną,  
a co za tym idzie do zarządzania zachowaniem się całego społeczeństwa lub 
poszczególnych grup. Oczywiście nie jest współcześnie możliwe zatrzymanie 
poszczególnych procesów, które wpływają na wielkość oraz intensywność 
przepływu informacji, ale kwestią elementarną jest współcześnie uczenie sposobu 
selekcji tejże informacji ze strony człowieka. 

Inną właściwością człowieka, która została poznana przez psychologię 
poznawczą jest twórczość, której na co dzień dokonuje każdy z nas. Psycholodzy  
z nurtu poznawczego stwierdzili, że tak naprawdę istnieją dwa rodzaje twórczości. 
Pierwszą z nich jest twórczość psychologiczna, która jest dokonywana na co dzień 
przez większość ludzi. Dotyczy ona aspektów innowacyjnych czy unowocześnienia 
swojego własnego życia. Ma ona miejsce, kiedy to w umyśle człowieka powstają 
idee, hipotezy, które są nowe z punktu widzenia indywidualnego życia jednostki. 
Twórczość o charakterze historycznym ma miejsce w sytuacji, kiedy to dana osoba 
dokonuje przełomowych odkryć naukowych, dowodzenia twierdzeń do tej pory 
niemożliwych do określenia czy też dokonywania odkryć o charakterze technicznym 
czy wynalazczym. Zdaniem psychologii poznawczej zdolność do myślenia 
twórczego kategorii psychologicznej mają wszyscy ludzie, natomiast w kwestii 
twórczego myślenia historycznego dotyczy to tylko niektórych osób. Zdaniem Józefa 
Kozieleckiego nie ma większej różnicy pomiędzy myśleniem typu psychologicznego, 
a myśleniem typu historycznego. Jeśli ona istnieje to dotyczy ona przede wszystkim 
wartości, jakie dany typ myślenia ma znaczenie dla kultury ludzkości. Sama 
twórczość jest zdaniem Józefa Kozieleckiego rodzajem ekspansji – poszerza 
dotychczasowe granice poznania.13 

Psychologia poznawcza starała się znaleźć odpowiedzi na pytanie: dlaczego 
dzieje się tak, że ludzie starają się odkrywać nowe formy swojego istnienia, 
wymyślają nowe wynalazki, dokonują przełomów technicznych, czy też nowych 
odkryć. Zdaniem tego nurtu psychologii dzieje się tak z dwóch różnych powodów. 
Pierwszym z nich jest sposób postrzegania myślenia, jako rodzaju konfliktu. Konflikt 
jest natomiast skutkiem rozbieżnych motywów, popędów, czy też pragnień. Sposób 
rozwiązywania takich konfliktów to właśnie myślenie twórcze, dokonywanie 
różnorodnych odkryć. Jest to forma rozwiązywania powyższych konfliktów. Wedle 
tego modelu, rozwiązania twórcze są specyficzną formą rekompensaty, pewnego 

 
12 R. Kapuściński, Lapidaria I-III. Warszawa 2008, s. 162. 
13 J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka – analiza psychologiczna, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1987, s. 62. 
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rodzaju kompensacji różnorodnych wartości czy też potrzeb. Frustracja oraz brak 
zaspokojenia potrzeb i konflikty z tego wynikające prowadzą z reguły do zaburzeń 
zachowania, nerwic i braku równowagi. Chcąc tego uniknąć jednostka 
doświadczająca takiego stanu stara się szukać rozwiązań sublimacyjnych, które nie 
będą stały w sprzeczności z otoczeniem oraz wymogami społecznymi. Ten sposób 
pojmowania sytuacji, w której dochodzi do myślenia twórczego jest próbą ujęcia  
w formie klinicznej, kiedy to dana osoba szukając ucieczki od nieprawidłowych 
zachowań lub emocji, by nie popaść w nerwicę stara się szukać rozwiązań 
twórczych. Oznacza to, że tak naprawdę twórczość człowieka nie jest wynikiem czy 
też pragnieniem poszukiwania nowych rzeczy czy też zjawisk ale jedynie formą 
ucieczki. Ta forma ucieczki jest pewnego rodzaju przymusem. 

W modelu drugim w kwestii postrzegania myślenia twórczego mamy do 
czynienia z rozumieniem tego typu myślenia jako realizowania potencjalnych 
możliwości jednostki. Jest to model spełniania. Każdy człowieka wedle tej koncepcji 
dąży do uzyskania jak najbardziej pełnych swoich potencjałów. Dążenie to jest 
realizowane poprzez myślenie oraz działania twórcze. Owa samorealizacja jest 
głównym motorem działania człowieka w obecnym świecie zdaniem psychologii 
humanistycznej. Jest niebywale odmienna od koncepcji klinicznej, która została 
ujęta w zakresie modelu konfliktowym. Już nie konflikt ani też frustracja jest 
przyczyną myślenia twórczego ale właśnie pragnienie samorozwoju czy też 
spełnienia napędza ludzkie, twórcze myślenie. Ważnym ujęciem tego zagadnienia 
jest stwierdzenie o procesach motywacyjnych, którego kierują rozwojem takiego 
stanu rzeczy. Zdaniem psychologii poznawczej dla człowieka proces motywacyjny 
może przebiegać nieświadomie ale główne jego skutki są realizowane w sposób już 
świadomy czyli w formie działań. Psychologia poznawcza zwróciła uwagę na istotny 
fakt związany z samym procesem twórczym, który według nich charakteryzuje się 
określonymi formami oraz swoistą specyfiką. Zdaniem psychologów kierunku 
poznawczego proces twórczy ma swoją dynamikę oraz swój kierunek. Jego cechą 
charakterystyczną jest nieciągłość. Skoki, zmiany, odstępstwa, odmienność 
postępowania i innego rodzaju zachowania osoby, która znajduje się w procesie 
tworzenia nie są niczym skrajnym lub nieprawidłowym. Wiele ilustracji z odkryć 
naukowych czy też technicznych pokazuje jak wynalazcy czy naukowcy borykali się 
z danym zagadnieniem czy też problemem przez długi czasu. Istotną cechą  
w procesie tworzenia jest problem iluminacji czyli olśnienia. Jak wskazują biografie 
wielu wynalazców zjawisko to jest dość częste i charakteryzuje się dynamicznym 
przeskokiem w rozwoju danego procesu dochodzenia do odkrycia i zrozumienia 
określonego problemu. Jedną z prób wyjaśniających owo zjawisko jest teoria 
inkubacji wedle, której proces dochodzenia, zbierania oraz analizy danego zjawiska 
przebiega przez pewien czas w sposób nieświadomy. Dopiero po ustaleniu, 
kompletności zebrania wszystkich danych oraz ustaleniu ostatecznej wersji 
rozwiązania trafia ona do świadomości danego wynalazcy czy też naukowca. 
Chociaż ta teoria nie została potwierdzona empirycznie to została dość 
entuzjastycznie przyjęta przez grono badaczy. Istotną rolę w procesie tworzenia 
zdaniem psychologii poznawczej odgrywają wyobrażenia. Rządzą się one swoistymi 
prawami, gdyż obejmują nie język formalny, język pojęciowy, semantykę ale rodzaj 
wyobrażeń obrazowych, przestrzennych, często abstrakcyjnych. Kod językowy jest 
istotny w sytuacji rozwiązywania problemów natury logicznej, formalnej. Natomiast 
traci on swoją wartość w przypadku próby opisu rzeczy nowych, zjawisk, które 
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jeszcze nie posiadają swojego kształtu w kwestii formalnie ustalonej. Postrzeganie 
świata nie jest szeregowe, jednofazowe lecz równoległe. Istnieją przesłanki, które 
pozwalają przypuszczać, że przynajmniej niektóre procesy przetwarzania informacji 
w ludzkim mózgu, niektóre procesy myślowe przebiegają niesekwencyjne 
(skokowo).14 

Psychologia poznawcza akcentuje fakt ograniczonego udziału i wpływu 
środowiska na proces twórczy, przebiegający w umyśle stwórcy danego zjawiska. 
Kognitywne spojrzenie na osobę ludzką nie zajmuje się jedynie określeniem 
determinantów zewnętrznych odnoszących się do jego zachowania. Wymaga ono 
wyjaśnień na poziomie zdarzeń umysłowych, sądów, intencji.15 W przeciwieństwie 
do psychologii behawiorystycznej, nurt psychologii poznawczej podkreśla 
podmiotowość i w miarę niezależność działań osoby, która stara się dokonać 
swojego odkrycia w danej dziedzinie. Oczywiście nie neguje ona roli środowiska 
całkowicie stwierdzając, że niektóre nagrody oraz niektóre kary mogą wpływać 
mobilizująco lub też hamująco na proces twórczy oraz samą osobę, która jego 
dokonuje, ale jednak nie przecenia roli środowiska i udziału w procesie tworzenia. 
Przytaczając przykłady wielu osób, które dokonywały przełomów nie tylko w nauce, 
ale i również w innych dziedzinach ludzkiej działalności, jak choćby w sztuce czy 
technice, podkreśla się, że dokonywali oni tychże przełomów często w czasach 
trudnych, konfliktowych, niespokojnych społecznie czy cywilizacyjnie. Śledząc dzieje 
myśli ludzkiej, filozofii natykamy się bardzo często na przykłady. Demokryt z Abdery 
nie dysponując żadną technologią prócz własnego umysłu stworzył odkrył 
cząsteczkową teorię materii.16 Zatem środowisko nie miało większego wpływu, co 
oznacza znaczną podmiotowość danych osób, ich niezależność od oddziaływań 
społecznych, czy bardziej środowiskowych. 

Inną propozycją, która mieści się w koncepcjach poznawczych osobowości jest 
koncepcja dialogowego Ja, którego twórcą jest Hubet Hermans. Jest ona zdaniem 
badaczy propozycją powiązaną z wieloma koncepcjami Ja, szczególnie z nurtami 
podkreślającymi wielorakość Ja. Pojęcie, które również weszło do spektrum 
semantycznego psychologii Ja, to pojęcie dotyczące „wielogłosowości Ja”. Ono to 
pozwala na zrozumienie wielości oraz różnorodności perspektyw jakie przyjmuje Ja 
podmiotowe w różnych kontekstach ludzkiego życia. Jednak, aby można było 
główne nurt psychologii poznawczej mogły przyswoić sobie elementy koncepcji 
dialogowego Ja należy skonstruować model poznawczy architektury dialogowego 
Ja. W niej należałoby umieścić konkretne rozwiązania strukturalne oraz 
funkcjonalne. Model, który został umiejscowiony w poznawczych koncepcjach 
człowieka został nazwany modelem umysłu dyskursywnego. Istotne znaczenie  
w koncepcji dialogicznej Ja jest dialog. Znaczenie dialogu w modelu dyskursywnym 
podkreśla P. Oleś, który stwierdza, że dialog jest nie tylko narzędziem 
terapeutycznym, ale przede wszystkim wszechobecną i najbardziej naturalną formą 
komunikacji międzyludzkiej jaki osobistej, wewnętrznej.17 W dialogu krzyżują się 
idee, postawy, dyspozycje, emocje, jak i ukryte założenia.18 

 
14 W. M. Turski, Nie samą informatyką, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 162. 
15 J. M. Stanik, Osobowościowe mechanizmy zachowań asocjalnych i przestępczych. Podstawy 

teoretyczne i metody diagnostyki psychologicznej. Katowice 2017, s. 76. 
16 D. Leszczyński, Filozofowie i ich filozofie – opowieści dla niewtajemniczonych. Wrocław 2002, s. 42. 
17 P. K. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, Dialog z samym sobą. Warszawa 2012, s. 46. 
18 A. Elliott, Koncepcje „Ja”. Warszawa 2007. 
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Kwestią , która została również poruszona przez psychologię poznawczą,  
a która była pomijana zarówno przez psychodynamiczny obraz człowieka oraz przez 
behawiorystyczną koncepcję osoby ludzkiej jest problem wartości oraz ich roli, jakie 
pełnią w zakresie zarówno wpływu na ludzkie działania, jak i sprawa tworzenia i wagi 
ich dla poszczególnego człowieka. Świat wartości w swoim istnieniu nie jest niczym 
nowym jako zagadnienie czy problem badawczy. Od dawna zajmuje się nim filozofia, 
a w szczególności jej dział czyli aksjologia. Jednak z punktu widzenia psychologii 
poznawczej wartości są interesujące pod innym względem niż tylko pojęcie odbioru 
pewnych rzeczy, czy też stanów, zjawisk, zachowań jako ważnych dla danej 
jednostki. Psychologię poznawczą interesuje zagadnienie związane z wpływem 
wartości na funkcjonowanie człowieka oraz jego sferę poznawczą. Same wartości 
jako zjawiska o szczególnej wadze zainteresowania ze strony danego człowieka 
egzystują w jego umyśle posiadając określone wymiary. Tymi wymiarami wartości 
są emocje, pojęcia, miejsce w hierarchii swoich własnych wartości, ważność  
i istotność w danym momencie życia jednostki. Ważnym wskazaniem psychologii 
poznawczej jest określenie korelacji wartości z procesami poznawczymi człowieka. 
Według tego kierunku wartości, ich wybór zależy od struktury osobowości człowieka 
czyli również od struktur poznawczych, które wyznaczają poszczególne cechy 
osobowości. To, jakie wartości wybiera w swoim życiu osoba zależą od jej 
osobowości, która zdaniem psychologii poznawczej została ukształtowana przez 
proces wychowania. Tutaj psychologia podkreśla rolę środowiska, które w tym 
wypadku wydaje się mieć wpływ na to, jakie wartości będą istotne dla jednostki,  
a które nie będą posiadać żadnej mocy sprawczej kwestii jej działania. Ten kierunek 
psychologii dokonał podziału wartości, które mają istotne znaczenie dla człowieka. 
Pierwszy z nich dotyczy podziału na wartości pozytywne oraz negatywne, czyli 
posiadające określoną walencję, co w sposób znaczący wpływa na działania 
człowieka. Tutaj badacze podkreślają, że granica pomiędzy znakiem dodatnim lub 
ujemnym w kwestii wartości w sytuacjach trudnych i traumatycznych może ulec 
zmianie. Drugim, równie istotnym podziałem wartości dokonanym przez 
psychologów poznawczych jest podział wartości na symboliczne oraz utylitarne. 
Pierwsze z nich klasyfikują się w zakresie pojęcie „być”. Są to te wartości, które mają 
wymiar często duchowy, niematerialny, egzystencjalny czy intelektualny. Natomiast 
wartości typu utylitarnego to wartości należące do zakresu pojęciowego typu „mieć”. 
Czyli te wszystkie wartości, które mają znacznie materialne, indywidualne, służące 
do zaspokojenia potrzeb elementarnych jednostki, jak schronienie, jedzenie, 
przemieszczanie się, ochrona siebie lub swoich najbliższych. Ważnym podziałem 
wartości, który wskazuje nie tylko na ich ogromne zróżnicowanie, ale na znaczący 
fakt ich wpływu na funkcjonowanie oraz ustalanie celu przez człowieka jest podział 
wartości na wartości dionizyjskie, heraklesowe, prometejskie, apollińskie  
i sokratyczne. Ich cechy specyficzne pokazują, którą drogą w swoim życiu osoba, 
która określiła swój wybór wobec nich, kroczy. Mówi nam to wiele o sylwetce danego 
człowieka. Jeśli wiemy jakie wartości mają znaczenie dla niego, to potrafimy 
oczywiście ukazać i poznać jego procesy motywacyjne, które są w znacznej mierze 
ukierunkowane przez system wartości przez niego przyjęty. 

 
Krytyka koncepcji poznawczej człowieka 
Argumenty psychologii poznawczej, dotyczące niezależności człowieka i jego 

samodzielności nie podobają się zarówno zwolennikom koncepcji 
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behawiorystycznej, jak i psychodynamicznej. Również przedstawiciele nurtu 
psychologii humanistycznej mają wiele do zarzucenia twórcom koncepcji 
poznawczej. Głównym zarzutem jest fakt stworzenia modelu człowieka 
kontemplacyjnego, człowieka refleksyjnego, nierealnie istniejącego w danej, twardo 
osadzonej rzeczywistości. Oczywiście zarzuty te są odpierane przez przedstawicieli 
nurtu psychologii poznawczej, którzy twierdzą, że ich obraz człowieka nie ma nic 
wspólnego z kontemplacją, zamyśleniem i biernym trwaniem istoty ludzkiej. 
Stwierdzają, że określenie struktur poznawczych, ich roli oraz poziomu komplikacji, 
rozumienie mechanizmów ich poszczególnych funkcji sprawia, iż tak naprawdę 
rozumiemy człowieka, a przede wszystkim samych siebie. A to jest klucz do bycia 
osobą aktywną, dynamiczną, sprawczą i podmiotową. Nie ma nic w tym z bierności, 
zdaniem psychologów poznawczych. Obraz człowieka w psychologii poznawczej to 
obraz osoby samodzielnie podejmującej decyzje, niezależnie często od nacisków 
środowiska. To obraz osoby twórczej, która potrafi dzięki potędze swojego umysłu 
wytworzyć zjawiska i rzeczy, które nie istniały w naturze lub przyrodzie. Zdaniem 
tego nurtu już sam fakt umiejętności tworzenia, rozwijania poszczególnych dziedzin 
życia i cywilizacji uprasza się o stwierdzenie, że człowieka jest istotą samodzielną  
i dynamicznie zmieniającą swoje otoczenie. Zatem środowisko, które zdaniem 
badaczy w wielu przypadkach ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie człowieka 
lub jego rozwój jak w przypadku procesu wychowania, w wielu sytuacjach działania 
człowieka nie stanowi dla niego ograniczenia jak choćby w przypadku procesu 
twórczego. Oczywiście współcześnie w kwestiach konstruowania teorii osobowości, 
koncepcji osoby odchodzi się od ujmowania człowieka jako istoty dążącej, 
poszukującej, zmierzającej do celu.19 

Innym zarzutem wobec poszczególnych cech koncepcji poznawczej człowieka 
jest zdaniem wielu badaczy brak jednoznacznego i konkretnego wyjaśnienia 
przyczyn oraz motywów ludzkiego działania. Owego napędu, który powoduje, że 
człowieka zmierza takim, czy innym kierunku w swoim życiu. Zdaniem behawiorystki 
działaniem ludzkim kierują wzmocnienia, system kar i nagród oraz bodźców, które 
immanentnie i permanentnie tkwią i wywodzą się ze środowiska zewnętrznego, które 
systematycznie i kategorycznie działają na każdego człowieka. Zdaniem 
psychodynamicznej koncepcji człowieka to popędy, pragnienia, dążenia  
i nieświadome impulsy ukierunkowują działanie człowieka, który jest w ciągłym 
poczuciu wewnętrznego konfliktu. Zdaniem psychologii poznawczej motorem 
ludzkich działań są emocje, procesy poznawcze i system wartości, który został 
wypracowany przez człowieka w toku jego rozwoju ontogenetycznego. 
Poszczególne elementy procesu motywacyjnego człowieka, określone przez 
psychologię poznawcza współcześnie są dobrze poznane i przede wszystkim 
weryfikowalne empirycznie. Wpływ emocji oraz poszczególnych struktur i procesów 
poznawczych jak pamięć, myślenie, wyobrażenia na wzbudzenie i rozwój motywacji 
są już obecnie stałymi elementami psychologii ogólnej. Pozwoliło to ustalić wiele 
zjawisk społecznych, które znajdują uzasadnienie w realizacji swoich dążeń ze 
strony danego człowieka, jak na przykład niezłomność w realizacji wielkich celów 
społecznych czy też dlaczego niektórzy ludzie poszukują i znajdują pracę, a inni 
mają z tym problem. Psychologia poznawcza znalazła wiele uzasadnień oraz 
stwierdzeń dotyczących samego procesu motywacyjnego, ich rodzajów jak na 

 
19 C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości. Warszawa 2013, s. 611. 
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przykład motywacja zewnętrzna, wewnętrzna, świadoma i nieświadoma. Dane te są 
zweryfikowane i oparte często na medycznych argumentach jak na przykład rola 
ciała migdałowatego w tworzeniu się emocji oraz wzbudzania procesu 
motywacyjnego. 

Obraz człowieka stworzony przez koncepcje poznawczą to obraz osoby 
samodzielnej, dynamicznej, mającej ogromny wpływ na to co się z nią dzieje. Ale  
i również mającą wpływ na to co się dzieje z drugim człowiekiem lub też co może się 
z nim stać. Mowa tutaj o procesie zarówno wychowania jako długofalowego 
oddziaływania jednego człowieka na drugą osobą, jak i pomocy terapeutycznej, 
podczas której człowiek nie jest już klinicznie uwarunkowanym pacjentem, czy 
zdegradowanym do mechanicznego odbiorcy i realizatora zewnętrznych dyrektyw 
środowiskowych, ale świadomym partnerem, który z pomocą drugiego człowieka 
potrafi dokonać analizy swoich kryzysów i podjąć samodzielne działania w kierunku 
ich rozwikłania. 

 

Streszczenie 

Psychologia poznawcza starała się nakreślić obraz człowieka samodzielnego, 
który jednak podlega określonym prawom i zależnością w kwestiach rozwojowych 
czy uwarunkowań neurobiologicznych. Istotną kwestią było określenie różnorodnych 
cech poszczególnych procesów psychicznych, jak pamięci, uwagi, myślenia, 
spostrzegania a także wskazanie na stadialność, etapowość rozwoju człowieka  
i ujęcie go w dość precyzyjne ramy. 

Słowa kluczowe: procesy poznawcze, myślenie, spostrzeganie, rozwój, 
aktywność własna, wartość, wychowanie. 

 

Summary 

Cognitive psychology tried to portray human as an independent individual. 
However, this individual is subject to certain laws and dependencies  
(in neurobiological conditioning and developmental matters). Essential issue was to 
determine diverse features of individual mental processes, for instance, memory, 
attention, thinking and perception. Another significant issue was to indicate that 
human development is connected with stages and phases. Cognitive psychology 
has determined precise frames of these stages. 

Key words: cognitive processes, thinking, perception, development, personal 
activity, value, upbringing. 
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PARADYGMATY W PSYCHOLOGII – KONCEPCJE CZŁOWIEKA. 
PSYCHODYNAMICZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA 

 
  

Zgodnie z mniemaniem, że nauka nie znosi monolityczności i zgodności myśli 
chociaż do niej dąży, psychologia behawioralna nie stanowi jedynej, poprawnej 
według niektórych opcji i koncepcji myślenia o człowieku. Paradygmat 
psychologiczny, oparty na twierdzeniu, że człowiek jest z natury istotą reaktywną, 
która jest rządzona przez zewnętrzne bodźce pochodzące z zewnętrznego 
środowiska spotkała się z ostrą krytyką innego paradygmatu w psychologii. 
Psychodynamiczna koncepcja człowieka zanegowała sposób postrzegania 
człowieka jako reaktywnego modelu osoby. Gdy psychologia behawioralna 
powstawała w laboratoriach i pod nadzorem naukowców w ściśle planowanych 
eksperymentach tak psychologia psychodynamiczna rodziła się w zaciszu 
gabinetów i klinik psychiatrycznych. Różnica pomiędzy psychologią behawioralną,  
a podejściem psychodynamicznym nie leży jedynie w postrzeganiu człowieka  
i sposobu jego reagowania oraz motywatorów, które rządzą nim. Psychologia 
psychodynamiczna w swej magicznej czasami mentalności postrzegała człowieka  
w sposób całkowicie odmienny niż zarówno psychologia behawioralna, czy też 
psychologia poznawcza. Różnice nie tylko tkwiły w sposobie rozumienia natury 
ludzkiej, ale również w mniemaniu dotyczącym sposobu postrzegania świata przez 
człowieka. Osobowość już nie jest konstrukcją złożoną z reakcji na bodziec lecz jest 
konfiguracją sił dynamicznych.1 

Jak każda koncepcja czy też zbiór teorii dotyczący konkretnego zagadnienia 
również koncepcje psychologiczne – psychologiczna koncepcja człowieka, ma 
swoje ograniczenia ale i również dokonania, które współcześnie weszły na stale do 
repertuaru nauk psychologicznych. Dlaczego nauk psychologicznych? Dlatego, że 
współcześnie praktycznie żadna nauka nie istnieje w formie pierwotnej, jak to było 
w czasach gdy wszystkie nauki wyodrębniały się z filozofii lub samorzutnie 
powstawały. Współcześnie mamy do czynienia w kwestii pluralizacji nauk, z wieloma 
nurtami ale również odrębnymi dziedzinami psychologii, które w sposób oczywisty 
bazują na osiągnięciach psychologii ale współcześnie są praktycznie odrębnymi 
dziedzinami głównej nauki jaką jest w tym przypadku psychologia. 

Wedle koncepcji psychodynamicznej, człowiek nie jest istotą, która 
samodzielnie decyduje o swoim życiu, funkcjonowaniu czy też wyborach. Człowiek 
wedle koncepcji psychodynamicznej, to człowiek niedoskonały, uległy swoim 
nieuświadomionym popędom czy też potrzebom, pragnieniom. Psychoanalityków 
nie interesował również zakres myślenia, sposób rozwijania swoich procesów 
myślowych. To dla nich nie miało znaczenia. Istotną kwestią w pojmowaniu 
człowieka w koncepcji psychodynamicznej jest zrozumienie sił popędowych, 
instynktów, które są głównym motywatorem i ukierunkowaniem funkcjonowania 

 
1 A. Augustynek, Psychologia, jak ślimak piął się ku górze. Warszawa 2008, s. 115. 
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człowieka. Dziś wiemy, że psychoanaliza wiele wniosła do psychologii ogólnej  
w kwestii rozumienia procesów nieświadomych emocji i ich wpływu na procesy 
motywacyjne. Współcześnie oczywiste są fakty, że nieświadome opinie oraz 
przekonania posiadają dużą moc i ogromny wpływ mają na nasze motywy 
postępowania.2 

 

Człowiek w ujęciu psychodynamiki 

Człowiek behawiorystów to człowiek sterowalny zewnętrznie, niewolnik 
bodźców sił pochodzących ze środowiska. To człowiek, którego można sterować, 
zmieniać zmieniając środowisko w którym on egzystuje. Zmiana środowiska, 
wzmocnień oraz warunków bytowania pociąga za sobą zmianę zachowania  
i funkcjonowania człowieka. Natomiast człowiek w obrazie psychodynamicznym to 
również niewolnik. Jednak już nie sił, które są uświadomione i racjonalnie 
poukładane i zhierarchizowane. Siły, które dyrygują zachowaniem człowieka 
pochodzą od wewnątrz, są często sprzeczne. Stoją w uporczywym konflikcie między 
sobą, a przede wszystkim są nieświadome. Psychologiczny portret człowieka 
Freuda to obraz człowieka, który nie zdaje sobie z powodów, dla których funkcjonuje. 
Owa nieświadomość jest najczęstszym celem terapii psychoanalitycznych, których 
głównym zadaniem jest właśnie uświadomienie sobie przyczyn swoich zachowań. 
Zdaniem Kozieleckiego cała koncepcja psychodynamiczna nie jest tak spójna, jak 
wizja człowieka stworzona przez behawiorystów, którzy we właściwy sobie sposób 
stworzyli wizerunek człowieka standardowego, jednolitego. L. Cierpiałkowska 
podkreśla, że współcześnie psychoanalityczna lub psychodynamiczna koncepcja 
natury człowieka jest bardzo zróżnicowana i dziś istnieje wiele szkół psychoterapii, 
które bazują na tym sposobie pojmowania człowieka.3 Psychodynamiczna wizja 
człowieka w swej pierwotnej koncepcji podyktowana była założeniami, której ojcem 
był Zygmunt Freud. Upatrywał on w motywacji człowieka sił, które nie pochodzą  
z zewnątrz, ale są immanentnie wpisane w naturę człowieka. Przede wszystkim są 
to siły pochodzenia wpisane w rozwój seksualny człowieka, ale i również siły, które 
z jednej strony pragną istnienia człowieka czyli Eros oraz jego unicestwienia, czyli 
Tanatos. Libido jako życiowa energia człowieka ukierunkowywała jego zachowanie 
oraz modernizowała jego postrzeganie rzeczywistości. Ideą wprowadzoną przez 
Freuda do koncepcji psychologicznych człowieka było przede wszystkim 
mniemanie, że siły drzemiące oraz zawiadujące zachowaniem człowieka są siłami 
stojącymi w sprzeczności wobec siebie oraz, co istotne są nieuświadomione przez 
podmiot.4 Prowadziło to w swojej konsekwencji do powstania modelu osobowości, 
która zdaniem psychoanalityków nie miała nic wspólnego z reaktywnym modelem 
stworzonych przez behawiorystów. Koncepcja osobowości ukonstytuowana przez 
psychoanalityków składała się zasadniczo z trzech sfer, z których każda była 
nośnikiem odmiennych sił, zarządzających funkcjonowaniem człowieka. Sfera id, 
najbardziej prymitywna, pierwotna była siedliskiem sił i popędów egoistycznie 
skonstruowanych, pragnień i dążeń, które nie poskromione doprowadzić mogły do 
destrukcji otoczenia lub samego człowieka. Są one nieświadome i irracjonalne. 

 
2 D. Goleman, Anatomia porwania emocjonalnego, w: Psychologia emocji i motywacji. Materiały 

dydaktyczne  dla studentów SWPS, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa 1998, s. 18. 
3 L.Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna. Warszawa 2020, s. 101. 
4 R. j. Gerrig, P. G. Zimbardo, Psychologia i życie. Warszawa 2006, s. 143. 
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Samo pojęcie nieświadomości ma u Z. Freuda podwójne znaczenie –  z jednej strony 
jest to zjawisko, z drugiej system.5 Pożądanie, pragnienie władzy, dążenia do 
podporządkowania, pragnienie niszczenia, spełnienia swoich żądz, stały  
w zasadniczej sprzeczności z możliwością społecznego ich realizowania. Sfera 
superego jest sferą stworzoną na wzór strażnika i cenzora emocji i popędów. 
Wyznacznikiem idealistycznego obrazu funkcjonowania człowieka, do którego on 
powinien dążyć. W sferze tej zawarte są wzory, idee, które stanowią pewnego 
rodzaju matryce, które stanowią o idealistycznej wizji człowieka. Zdaniem 
psychoanalityków, superego stanowiło pewnego rodzaju przeciwwagę dla sfery id, 
równoważąc jej destrukcyjne zapędy i pragnienie prymitywnego i egoistycznego 
dążenia do ich realizowania. Superego było konstruktem, który można było nazwać 
sumieniem, sędzią rozpoznającym czyny niegodziwe i te które zasługują na 
pochwałę. Jest to wewnętrzny arbiter, który osądza z moralnego punktu widzenia 
postępowanie człowieka. Jest ona wynikiem uspołeczniania się człowieka. Jednak 
jego pierwsze rysy powstają pod wpływem stosowania zasad wychowawczych, kar 
i nagród przez rodziców.6 

Aby jednak istnieć, funkcjonować, chociaż konfliktowo i z dużym trudem w swej 
egzystencji, w strukturze osobowości psychoanalitycy wprowadzili pojęcie „ego”. 
Ego było świadomą strukturą osobowości, która starała się równoważyć 
nieświadome popędy, które sterowały zachowaniem człowieka. Jednak pojęcie 
„świadomą” nie oznaczało zdawaniem sobie sprawy ze rodzajów sił i popędów, które 
zarządzają lub wpływają na działanie człowieka. Istotą struktury „ego” było 
równoważnie sił, które przeciwstawnie do siebie działały, powodując wiele konfliktów 
i stanów lękowych. Zdaniem psychoanalityków „ego” było tym elementem, które 
sterowało lub starało się sterować dynamiką sił wewnętrznie nieuświadomionych. 

Najbardziej znaną wersją albo koncepcją, która funkcjonowała w ramach 
ogólnej teorii psychodynamicznej człowieka była psychoanaliza. Najbardziej znaną 
co nie znaczy, że jedyną. Psychodynamiczny obraz człowieka nie był konstrukcją 
jednolitą i monolityczną w swych teoriach, jak i założeniach. Po wielkim wybuchu 
psychodynamiki nastąpiła stopniowa ewolucja i rozszerzanie się koncepcji 
psychodynamicznych, które oparte były na założeniach, z reguły głównych ale 
jednocześnie zmodyfikowanych psychoanalizy. Jednak każda z nich wnosiła inne, 
często nowatorskie spojrzenie na psychodynamiczny obraz człowieka jak chociażby 
koncepcja Karen Horney. Podstawową formą pomocy człowiekowi w ramach 
psychodynamiki była psychoterapia. Posiadała ona wiele wariantów. Jednak jej idea 
była niezmienna. Starała się pomóc i zrozumieć konflikty, które kierowały 
człowiekiem i je rozwiązać. Szereg opisów przypadków gabinetów 
psychoterapeutycznych można znaleźć w niezwykle bogatej literaturze, która tak 
naprawdę ukazuje również sposób myślenia zarówno twórców psychodynamicznej 
koncepcji człowieka, jak ich kontynuatorów. Psychoterapia, która w zaciszu 
gabinetów psychoanalityków i innego rodzaju psychoterapeutów dokonywała 
analizy ich snów, skojarzeń, omyłek czy form zachowań agresywnych starała 
odpowiedzieć na zasadnicze pytanie dotyczące przyczyn funkcjonowania, albo 
raczej trudności w tymże funkcjonowaniu danej osoby. Zdaniem psychoterapeutów 

 
5 R. Stachowski, Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych. 

Warszawa 2000, s. 213. 
6 C., S. Hall, G. Lindzey, J., B. Campbell, Teorie osobowości. Warszawa 2013, s. 58. 
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uświadomienie sobie danych konfliktów, których miejsce stanowi ludzka psychika 
jest prymarnym zadaniem psychoterapii. Gdy uświadomimy sobie dlaczego 
popełniamy takie błędy w swoim życiu, dlaczego postępujemy tak a nie inaczej, jakie 
konflikty nami rządzą i jak sobie z nimi poradzić, wtedy będziemy mogli odzyskać 
kontrolę nad swoim postępowaniem. 

Oczywiście bardzo trudno utrzymać wiele teorii i założeń powstałych na gruncie 
psychoanalizy. Wiele z nich zostało obalonych i usuniętych w cień, jak chociażby 
panseksualizm Freuda, który wyznaczał dorosłe funkcjonowanie człowieka oraz 
stanowił o jakości jego życia. Zdaniem Sullivana i wielu innych kontynuatorów myśli 
psychodynamicznej,  nie da się utrzymać magicznego świata seksualnego rozwoju 
człowieka, który dominował nad innymi aspektami i determinantami rozwojowymi. 
Dlatego pierwotna psychodynamiczna koncepcja człowieka uległa zmianie oraz 
nadal ulega dalszej ewolucji. Zarówno Horney, Sullivan, Fromm, Erikson czy Adler 
rozwinęli swoje interpretacje psychodynamicznej koncepcji człowieka, ubogacając 
ją o nowe formy oraz teorie tłumaczące zachowanie człowieka. Koncepcje na 
przykład Fromma były zawsze socjobiologiczne.7 

Natomiast koncepcja Eriksona zdaniem M. Sękowskiej nie jest poszerzeniem 
teorii Freuda, gdyż wprowadza nowe założenia oraz ujęcia, które w sposób 
bezpośredni zaprzeczają wielu aspektom teorii Freuda. Można powiedzieć, że teorie 
psychologiczne Eriksona czerpią wiele z „ducha” koncepcji Freuda  a także w wielu 
miejscach odwołują się do bazy pojęciowej pierwotnych koncepcji 
psychoanalitycznych. Jest to związane z faktem, że Erikson traktował jednał Freuda 
jako swojego mistrza i inspiratora. Erikson rozwinął własną koncepcje zarówno 
rozwoju osobowości jak i mechanizmów, które kierują funkcjonowaniem człowieka. 
Jego koncepcja człowieka, mniej niż koncepcja Freuda skupia się na 
segmentowaniu osobowości człowieka na części a bardziej na opisie tego, w jaki 
sposób osobowość jest tworzona oraz organizowana. Erikson stwierdza, że 
struktury, które zawarł  w swojej koncepcji pierwotnie Freud czyli id, ego i superego, 
nie są zdaniem Eriksona strukturami statycznymi. Bardziej zdaniem badacza 
odzwierciedlają trzy główne procesy, które wzajemnie na siebie wpływając 
determinują funkcjonowanie człowieka. Są to: proces organizmiczny, proces 
organizacji doświadczenia oraz proces społecznego łączenia się różnych ego  
w geograficzno-historyczną całość. Oczywiście koncepcja Eriksona nie jest jedyną 
znaczącą teorią w obrębie psychoanalitycznych koncepcji człowieka. Do nich można 
zaliczyć koncepcje Carla Gustava Junga, A. Adlera, O. Ranka, personologię  
H. A. Murraya, współczesną psychoanalizę H. Spotnitza, analizę transakcyjną  
E. Berna, a, teorię skryptów S. T. Tomkinsa, teoria kontroli – panowania  
H. Sampsona i J. Weissa i ewolucyjno – biologiczny model M. O. Slavina  
i D. Kriegmana.8 

Wyżej wspomniani badacze doprowadzili do uzyskania pełniejszego obrazu 
funkcjonowania człowieka oraz determinantów, które tymże zachowaniem  
i decyzjami rządziły. Rozwinięcie koncepcji psychodynamicznej o wpływ zjawisk 
kulturowych, społecznych i rodzinnych spowodowało nie tylko rozszerzenie 
koncepcji psychodynamicznej człowieka, ale również uczyniło psychodynamikę 
różnorodną, albo używając stwierdzenia Józefa Kozieleckiego – różnorodną i nie 

 
7 Fromm E., Rewizja psychoanalizy. Warszawa – Wrocław 1998, s. 12.   
8 McWilliams N., Diagnoza psychoanalityczna. Gdańsk 2009, s. 23. 
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jednolitą. Jednak nie stanowi to dowodu, iż sama koncepcja psychodynamiczna 
człowieka nie posiada zdaniem Kozieleckiego Józefa wspólnego członu. Jest on 
zdaniem autora sposobem myślenia o człowieka, o którym pisałem wcześniej  
w kwestii opisu przypadków przez psychoterapeutów ale również kilka twierdzeń, 
wśród których należy wyróżnić dowodzenie, że siły rządzące człowiekiem są 
wewnątrz jego psychiki, a nie w środowisku. I co najważniejsze, są one 
nieuświadamiane przez człowieka. 

Istotnym zjawiskiem w kwestii psychodynamicznego obrazu człowieka jest fakt 
jej znacznej popularności. Wydaje się, że wiele specjalności i zawodów patrzy na 
człowieka w sposób, jaki patrzą na niego psychoterapeuci w swych gabinetach. 
Jednak wśród zarzutów w stronę psychodynamiki z reguły wysuwane są sprawy 
związane nie tylko z wręcz magicznym ujmowaniem ludzkiej osoby i motywatorów, 
które rządzą jego zachowanie i działaniem ale również terminologia i aparat 
pojęciowy, który nie powstydziłby się żaden filozof czy poeta. Owa niespójność  
i niedokładność w stosowaniu określonych terminów i pojęć, ujmowanie ich często 
w kategoriach niejednoznacznych, mętnych lub też alegorycznych, jak freudowska 
zazdrość o penisa lub kompleks Elektry czy Edypa była jedną z wielu przyczyn, które 
powodowały, że psychodynamika nie była traktowana poważnie i odpowiednia dla 
nauki estymą. Z pewnością o wiele bardziej jasno i precyzyjnie w kwestii 
funkcjonowania, działania, przyczyn zachowania, podejmowanych decyzji oraz 
możliwości oddziaływania na człowieka wypowiadała się psychologia behawioralna. 
Wyrazistość teorii, precyzyjność aparatu pojęciowego, laboratoryjne podejście do 
modyfikowania zachowania człowieka sprawiło, że na polu nauki behawiorystyka 
stanowiła niekwestionowane zjawisko, pretendujące do miana nauki. Jednak jak 
stwierdzają badacze zajmujący się kwestią rozumienia i analizy teorii 
psychologicznych, pomimo że psychodynamiczna koncepcja człowieka nie 
posiadała kryteriów rzetelnej nauki to istota jej popularności oraz zasadności jej 
istnienia na polu teorii i koncepcji psychologicznych wynikała z czegoś innego. 
Podczas gdy behawiorystyka dawała precyzyjne i rzetelne odpowiedzi, często 
poparte doświadczeniami i eksperymentami, mniej lub bardziej etycznymi to jednak 
właśnie psychoanaliza oraz psychodynamiczna koncepcja człowieka stawiała 
istotne pytania, które często były pomijane przez psychologię akademicką. 
Konkretnie dotyczyły one o motywatory, sprężyny, napędy, siły napędzające ludzkie 
działanie, ale i również o rolę świadomości i nieświadomości w procesie 
przystosowania się człowieka do rzeczywistości. Istotne pytania również dotyczyły 
zagadnień związanych z odczuwanymi lękami, fobiami oraz ich przyczynami a także 
poczuciem konfliktu wewnętrznego oraz prób zrozumienia kryzysów w ludzkim 
rozwoju. Pytania te bardzo mocno zaczynają współcześnie nabrzmiewać, choć ich 
początki można już było zauważać w modernistycznym, stechnicyzowanym świecie 
oraz postsekularnej i postmodernistycznej rzeczywistości, która obecnie przynosi 
wiele lęków człowiekowi w kwestii własnej egzystencji. Pomimo mętnych  
i niejasnych odpowiedzi jakie udzielała psychoanaliza i inne koncepcje 
psychodynamiczne, ich popularność jednak wręcz przeciwnie, nie maleje. 
Współcześnie, pomimo zakwestionowania wielu teorii i koncepcji, o których pisałem 
wcześniej, jak na przykład kompleks Edypa, Freud zwrócił uwagę świata psychologii 
na istotne kwestie, które współcześnie nadal są obiektem badań psychologicznych. 
Biologistyczne i deterministyczne ujmowanie człowieka w obrazie freudowskim 
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współcześnie jest reliktem psychologicznym.9 Psychodynamiczny obraz człowieka, 
który istnieje współcześnie jest skomplikowaną konstrukcją teoretyczną  
i psychoterapeutyczną. Zawiera w sobie zdaniem Józefa Kozieleckiego trzy 
komponenty. Pierwszy z nich to zagadnienia, które są w zakresie leczenia, pomocy 
psychologicznej wobec pacjentów. Drugi element całości, jaką jest współczesna 
koncepcja człowieka w ujęciu psychodynamicznym to konstrukcja filozoficzna, która 
zawiera w sobie uzgodnienia teoretyczne dotyczące natury ludzkiej, ciemnej, 
zagmatwanej, nieświadomej i pełnej konfliktów. Trzecia, która jest przedmiotem 
zainteresowania psychologii, to struktura psychologiczna człowieka. 

 

Popędy i dążenia 

Jedną z istotniejszych kategorii pojęciowych w ramach psychodynamicznej 
koncepcji człowieka jest ujęcie popędów i potrzeb człowieka. Jest to współcześnie 
jeden z czterech głównych nurtów psychoanalizy.10 Oczywiście psychodynamiczne 
ujęcie człowieka w wielu swoich wydaniach nie doczekało się jednolitej listy 
takowych popędów. Brak kategoryzacji i ustaleń rodzajów popędów nie oznacza 
określonego podziału tych zjawisk. Zdaniem Józefa Kozieleckiego katalog popędów 
i potrzeb skonstruowany przez psychoanalityków jest określony i przez nich przyjęty. 
Według psychodynamicznej koncepcji człowieka, jego zachowanie jest kierowane 
właśnie przez różnorodne potrzeby oraz popędy. Są one nieuświadomione oraz są 
ze sobą w konflikcie, co jest kolejną istotną kategorią pojęciową stworzoną przez 
psychoanalizę. Popędy zdaniem badaczy myśli psychologicznej, można podzielić na 
dwie główne kategorie. Pierwszą z nich jest kategoria popędów pierwotnych, które 
wynikają z takich potrzeb, jak zdobywanie jedzenia, z potrzeby snu, bezpieczeństwa, 
utrzymania właściwej temperatury. Ogólnie rzecz ujmując, są to popędy, które są 
elementarne dla każdej żywej istoty, zarówno też dla człowieka. Bez nich istnienie 
było by niemożliwe. Więc muszą być zaspokajane w pierwszym rzędzie. Oczywiście 
można tutaj dostrzec pewne podobieństwo pomiędzy psychodynamicznymi 
popędami a potrzebami, o których mówili behawioryście. Jednak różnica pomiędzy 
nimi jest zasadnicza. Mianowice idzie tutaj o ustalenie miejsca, z którego sterują one 
zachowaniem człowieka. Psychologia behawioralna twierdziła, że potrzeby są 
wyznaczane przez środowisko i to ona nimi zawiaduje tworząc różnorodne 
wzmocnienia oraz nagrody, kary w kwestii sterowania funkcjonowanie  człowieka. 
Są one zdaniem behawiorystów zewnętrzne względem człowieka. Natomiast  
w przypadku psychodynamicznej koncepcji człowieka popędy wynikają z jego 
konstrukcji osobowości, konstrukcji psychiki. Mają naturę wewnętrzną. Są, co jest 
ważne wytworem socjalizacji. Koncepcja popędów drugiej klasy, zwanej popędami 
wtórnymi dotyczy takich potrzeb kontroli, jak również bezpieczeństwa, kontaktu, 
realizacji samego siebie jako człowieka oraz w wielu przypadkach swoich zamierzeń 
względem innych ludzi lub społeczeństwa. Jak już wspomniałem, popędy są 
nieświadome z reguły. Oznacza to zdaniem psychoanalityków, że człowiek nie zna 
tak naprawdę swojej motywacji. Nie wie dlaczego tak, a nie inaczej postępuje. 
Zadaniem psychoterapii, jako metody leczenia wedle koncepcji psychodynamicznej 
jest uświadomienie pacjentowi motywów jego postępowania, jego wewnętrznych 

 
9 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1998, s. 98. 
10 L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna. Warszawa 2020, s. 103. 
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konfliktów. Dzięki temu będzie on mógł bardziej świadomie podejmować decyzje 
oraz kierować swoim postępowaniem. 

Zdaniem psychoanalityków potrzeby oraz popędy są wytworem socjalizacji 
człowieka. Jego rozwój, wpływ kultury oraz społeczeństwa kształtują jego określone 
i bardzo zindywidualizowane potrzeby i popędy. Zdaniem psychoanalityków sprawą 
wręcz oczywistą jest fakt, że to właśnie w rodzinie człowiek zyskuje swoje pierwsze 
rysy osobowości i tam są w toku oddziaływań osób istotnych i ważnych dla człowieka 
formowane zachowania, motywy i potrzeby pojedynczej osoby. Wielką zasługą 
psychoanalizy jest zwrócenie uwagi nauki o człowieku na pierwsze etapy jego 
rozwoju i ich wpływy na dalsze formowanie się osobowości człowieka. Jest to bardzo 
istotne, gdyż jak zauważyła psychoanaliza to właśnie dzieciństwo decyduje  
o ostatecznej formie naszego postrzegania rzeczywistości oraz samego siebie.  
W dzieciństwie wszystkie dramaty, decyzje i zachowania innych osób w stosunku 
do nas przeobrażają się potem w nieuświadomione konflikty oraz motywacje działań. 
Bardzo istotnym elementem było w przeciwieństwie do koncepcji behawioralnej, 
zwrócenie uwagi na rolę osób istotnych, ważnych w życiu człowieka oraz ich 
zadania, które jeśli nie były wykonywane mądrze oraz roztropnie mogą stanowić 
główną przyczynę lęków oraz obaw w życiu dorosłym. Oczywiście koncepcje 
związane z rozwojem człowieka w wydaniu psychodynamicznym ujęciu osoby  
w pierwotnym obrazie były bardzo zawoalowane i zbyt mocno podkreślały, jak to  
w przypadku Freuda znaczenie rozwoju seksualnego człowieka i jego wpływ na 
funkcjonowanie w dorosłym życiu. Obecnie wiemy, że rozwój seksualny jest 
niezwykle ważny jednak nie przeważa w kategorii innych systemów rozwojowych, 
jak psychiczny, fizyczny, zdrowotny, motoryczne w przypadku ogólnego kierunku 
rozwoju człowieka. 

Potrzeby, które kategoryzowali psychoanalitycy były próbą zrozumienia 
zachowania człowieka, a w szczególności zrozumienia jego motywacji w swoim 
funkcjonowaniu. Zdaniem Zygmunta Freuda to biologiczna strona natury ludzkiej 
dostarcza energii do jego zachowań lub też dodaje do nich impuls.11 Alfred Adler 
stwierdził dokonując licznych obserwacji zachowań ludzkich, że tak naprawdę 
bardzo istotną potrzebą w kwestii zachowania oraz działania człowieka jest tak 
zwana potrzeba mocy. Jednak nie miał na myśli odczuwania niebywałej, wręcz 
boskiej mocy, siły a jej brak u człowieka. Jego dążenie do poczucia bycia mocnym, 
silnym i niezłomnym wynikało właśnie zdaniem Adlera nie z faktu posiadania mocy 
lecz właśnie z potrzeby bycia silnym i mocnym. Wiele ludzkich dążeń zdaniem tego 
psychoanalityka opierało się na próbie zdobycia przewagi nad innymi osobami, 
całymi społecznościami tylko dlatego, że czuli się oni bezradni, marni, słabi wobec 
innych. Dziś wiemy, że potrzeby, a których mówił Adler są jedynie częścią systemu 
motywacyjnego i współcześnie na całość czynników, które wzbudzają procesy 
motywacyjne nie mówimy „potrzeby” a „motywy”.12 

Bardzo często psychoanalitycy dokonywali analiz negatywnych zachowań 
swoich pacjentów, wpływu destrukcyjnego relacji z innymi, awersyjnych stron 
funkcjonowania w kulturze czy społeczeństwie. Człowiek psychoanalizy to człowiek 
zalękniony, pełen obaw, niespełniony, patrzący ostrożnie i niepewnie w przyszłość, 

 
11 R. E. Franken, Psychologia motywacji. Gdańsk 2013,  s. 27. 
12 J. Reykowski, T. Tomaszewski (red), Psychologia ogólna. Emocje, motywacja, osobowość. Warszawa 

1992, s. 76. 
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której nie zna jednocześnie nie znając również siebie samego. Obraz takiej osoby 
jest bardzo negatywny. Psychoanaliza rzadko konfrontowała pozytywne emocje 
powstające w umyśle swoich pacjentów, wskazując na również doniosłą rolę  
w motywacji człowieka. Natomiast również w kwestii motywacji istotnej jest to, że 
pomimo iż jest ona nieświadoma zdaniem psychoanalizy to jednak w konfrontacji  
z rzeczywistością psychologiczną nie zdaje takie założenie egzaminu. Dlatego, że 
wiele zachowań ludzkich jest kierowanych w sposób świadomy, kierunkowy  
i z osobistym zaangażowaniem. Zatem w wielu przypadkach twierdzenie, że 
człowiek jest sterowany przez nieuświadomione siły jest mocno przesadzone i nie 
znajduje potwierdzenia w badaniach psychologicznych. 

Drugim, istotnym pojęciem w koncepcji psychodynamicznej jest kategoria 
konfliktów. Zdaniem psychoanalizy, kategoria ta jest nieodłącznym elementem 
funkcjonowania człowieka. Powstaje w momencie wytworzenia różnorodności 
potrzeb danej osoby. Według psychodynamiki zachowanie człowieka może 
odznaczać się dwoma rodzajami konfliktów. Pierwszym z nich są konflikty 
wewnętrzne, wynikające ze sprzecznych dążeń człowieka i jego pragnień, które nie 
mogą zostać jednocześnie zrealizowane. Są to konflikty, które zachodzą pomiędzy 
popędami. Ich immanentność sprawia, że bardzo trudno je rozwiązać, gdyż po 
pierwsze wymagają uświadomienia ich sobie przez osobę, która dany konflikt 
przeżywa, a po drugie jest to kwestia wyboru, który po trochę przypomina wybory 
dokonywane w tragediach greckich, które nigdy nie są pozytywne i przysparzają 
człowiekowi radosnych i ciepłych doznań. Drugą kategorią konfliktów są konflikty 
pomiędzy pojedynczą osobą, a daną grupą lub też społeczeństwem. Powstają one 
wtedy, kiedy cele danej osoby są sprzeczne z celami całej grupy. Świat widziany 
oczyma psychologii o orientacji psychodynamicznej to świat ustawicznych  
i wszechobecnych konfliktów, które bardzo trudno rozwiązać. Również one, jak  
i motywacja człowieka są nieuświadamiane i mają przemożny wpływ zdaniem 
psychologii psychodynamicznej na zachowanie i decyzje człowieka w toku jego 
życia. Oczywiście w zależności od koncepcji psychodynamicznej, jej reprezentanta 
konflikty te miały swojej określone źródła. Dla Freuda wynikały one ze sprzecznych 
dążeń seksualnych, a społecznym tabu, natomiast dla Karen Horney to wrogość 
pomiędzy jednostką, a grupą była przyczyną konfliktów istniejących w danym 
człowieku. Takim elementarnym przykładem konfliktów, które targają człowiekiem 
jest konflikt pomiędzy potrzebą bezpieczeństwa, a wolności. Człowiek, który pragnie 
być wolny musi zdaniem psychodynamicznej koncepcji zrezygnować z poczucia 
bezpieczeństwa, które z reguły daje nam udział i uczestniczenie w funkcjonowaniu 
wśród innej grupy społecznej. Jej zasady, jej reguły oraz normy wyznaczają nasze 
funkcjonowanie, jednocześnie odbierając nam poczucie swobody oraz wolności. 
Jeśli wybierzemy bezpieczeństwo to jednocześnie rezygnujemy ze swojej wolności 
właśnie na rzecz realizacji potrzeby bezpieczeństwa. A człowiek zagrożony według 
Z. Freuda to człowiek zalękniony.13 

Istotą konfliktów, z którymi mamy do czynienia współcześnie zdaniem 
psychoanalityków jest stechnicyzowany, zinformatyzowany świat, który poziomem 
swojej komplikacji oraz tworzeniem nowych warstw potrzeb jeszcze bardziej  
i dynamiczniej wytwarza w człowieku konflikty, najczęściej natury zewnętrznej. 
Rozwój cywilizacji nowoczesnej, zdigitalizowanej popiera, a właściwie promuje 

 
13 C., S. Hall, G. Lindzey, J., B. Campbell, Teorie osobowości. Warszawa 2013, s. 66. 
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zachowania, które są technicznie wykonywalne, a nie zachowania, które mają 
zaspokajać ludzkie potrzeby. Ekonomiczna strona funkcjonowania naszej cywilizacji 
przesłoniła zdaniem psychoanalizy realność realizowania ludzkich potrzeb i celów. 
Szpital musi być rentowny, edukacja musi się opłacać, praca pedagoga musi być 
finansowo i materialnie określona. Jeśli wylądujemy na Marsie to nie dlatego 
zdaniem psychoanalityków, że wiedzie nas tam pragnienie rozwoju ludzkości tylko 
dlatego, że możemy. Ekonomiczna warstwa funkcjonowania człowieka zdaniem 
psychoanalizy jest kreatorem wielu współczesnych konfliktów. Wszystko, co dziś 
współcześnie wytwarza człowieka choćby nawet w formie niematerialnej musi być 
opłacalne i przede wszystkim finansowo wyliczalne. Jedną z istotniejszych potrzeb 
człowieka, szczególnie współcześnie jest potrzeba posiadania zintegrowanego  
i mocnego poczucia własnej tożsamości. Swoje osobowe „Ja” stanowi o zdolności 
człowieka do kierowania swoim życiem i postępowaniem oraz o umiejętności 
autentycznego doświadczania i przeżywania swojego istnienia. Współczesny 
człowiek posiada już właściwie wszystko. Każdą materialną rzecz może zdobyć lub 
wytworzyć. Tak wiele ma, a tak marnie istnieje. Trudności w rozwiązywaniu 
konfliktów, zarówno tych motywacyjnych, wynikających z wewnętrznej struktury 
potrzeb oraz popędów, a także tych zewnętrznych, interpersonalnych wywołuje 
poczucie frustracji, lęk, emocjonalną niestabilność, a także zachowania agresywne 
czy neurotyczne. 

Zdaniem psychoanalityków trudności w funkcjonowaniu człowieka wynikają  
z jego nieuświadomionych konfliktów, wobec których można zastosować terapię, 
która zlokalizuje rdzeń zaburzeń.14 Według koncepcji psychodynamicznej, sam 
człowiek nie jest bezradny wobec konfliktów, które ustawicznie się w nim dzieją. 
Natura wyposażyła go umiejętność obrony, którą psychoanaliza nazwała 
mechanizmami obronnymi. Jest to jedno z osiągnięć psychoanalizy, które jest 
bardzo rzadko atakowane i krytykowane. Zdaniem tej orientacji psychologicznej 
człowiek posiada wytworzone mechanizmy obronne, które ułatwiają mu 
funkcjonowanie zarówno w wymiarze społecznym, jak jednostkowym. Mechanizmy 
obronne, podobnie jak potrzeby oraz popędy są efektem procesu socjalizacji. Nie są 
one wrodzone. Mają również, jak wiele zjawisk odkrytych przez psychoanalizę 
charakter nieświadomy. Człowiek nie używa ich z premedytacją i pełną 
świadomością ich istnienia. Mechanizm obronny jest zdaniem Józefa Kozieleckiego 
nawykową formą radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Celem działania 
mechanizmów obronnych jest przede wszystkim obniżenie poziomu przykrych 
emocji, szczególnie lęku. Również istotna rola mechanizmów obronnych tkwi  
w utrzymywaniu właściwego poczucia swojej godności oraz  utrzymywaniu wysokiej 
samooceny. Umożliwiają one ustosunkowanie się do stechnicyzowanej i wrogiej, 
zdaniem psychoanalizy rzeczywistości. Oczywiście mechanizmy te nie niwelują 
konfliktów, które człowiek przeżywa. One je tylko łagodzą aby usprawnić 
funkcjonowanie człowieka. Typy mechanizmów obronnych, które wykryła 
psychoanaliza to przede wszystkim represja czyli wyparcie, projekcja, racjonalizacja, 
substytucja. 

Represja jest zdaniem Kozieleckiego Józefa dość dobrze poznanym 
mechanizmem obronnym. Zdarzenia, sytuacje, zachowania, które są przyczyną 
negatywnych odczuć, lękowych doznań są wypierane ze świadomości w kierunku 

 
14 R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2006, s. 504. 
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nieświadomości. W ten sposób człowiek broni się przed ustawicznym doznawaniem 
lęku czy też niepewności. Obrona przed niechcianymi myślami czy uczuciami często 
jest połączona z zachowaniami zautomatyzowanymi, hobby, pasjami, których celem 
w tym wypadku jest uzyskanie oderwania się od uporczywego myślenia  
i analizowania. Wyparcie nie jest uniwersalnym mechanizmem obronnym. 
Współcześnie wiemy, że nie wszystkie osoby, które doznają jakichkolwiek lęków czy 
też zaburzeń emocjonalnych stosują ją . Również jest ona nieświadomym procesem, 
tak jak większość, które zostały odkryte przez psychoanalizę. Jej celem jak innych 
mechanizmów obronnych jest obniżenie odczuwanego lęku, a nie jego usunięcie.  
W przeciwieństwie do stłumienia nie dotyczy ona panowania nad zachowaniami czy 
predyspozycjami, które są społecznie nieakceptowalne. 

Innym mechanizmem obronnym, który został wyróżniony przez psychoanalizę 
jest projekcja. Projekcja umożliwia nieświadome przeniesienie, uporanie się 
częściowe ze swoimi motywacjami, które mogły by wzbudzić lęk jeśli tylko zostały 
by uświadomione. Dlatego też często widzimy w innych osobach zachowania czy 
czynności, które tak naprawdę nami kierują. Nieszlachetność cudzych zachowań czy 
motywacji, przypisywanie innym swoich metod, czy też sposób kierowania swoim 
zachowaniem obniża również jak poprzednie mechanizmy obronne poczucie lęku  
u osoby, która dokonuje projekcji. Rzutowanie nie jest również obce małym 
dzieciom, co świadczy o socjalizacyjnych uwarunkowaniach rozwoju tego 
mechanizmu. Z reguły rzutujemy swoje niechciane motywy czy też cechy na osoby 
podobne do nas samych, a jednak na tyle różne aby nie można było przypisać 
rzutowanych cech nam samym.15 Sam proces projekcji nie jest tylko nieświadomym 
rzutowaniem pewnych właściwości w stosunku do drugiego człowieka. Projekcja 
wywołuje również zmianę zachowania danej osoby w stosunku właśnie do osoby, 
na którą dokonuje projekcji. Twierdzenie, że inni postępują agresywnie, wręcz 
natarczywie wywołuje również u nas zachowania agresywne czy buntownicze.  
Z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy przekonania, iż muszę się bronić przed 
agresywnymi zachowaniami innych ludzi. Drugi mówi nam o konieczności 
zwalczania agresywnych zachowań innych swoją własną agresją. 

Kolejnym mechanizmem, który również znalazł swoje miejsce w szeregu 
mechanizmów obronnych wykrytych przez psychoanalizę jest racjonalizacja. Nie 
ulega wątpliwości, że racjonalizacja nie dotyczy zdroworozsądkowego, świadomego 
wyjaśniania przyczyn swojego zachowania, czy też motywów działania. 
Racjonalizacja polega na nieadekwatnym wyjaśnianiu zdarzeń czy zachowań, które 
nie są zbieżne na przykład z oczekiwaniami społecznymi czy normami grupy,  
w której aktualnie funkcjonujemy. Coraz większa subtelność w wykorzystywaniu 
tego mechanizmu jest zauważalna w dzisiejszym świecie zdaniem 
psychoanalityków. Wiąże się ona również z przedstawianiem pozytywnych, 
właściwych i akceptowalnych stron naszej motywacji z jednoczesnym pomijaniem 
tych, które mogły by zostać uznane za niepoprawne społecznie. Taka wybiórcza 
racjonalizacja jest zjawiskiem nader częstym. Bohdan Zawadzki przedstawił swoją 
wersję tego mechanizmu a mianowicie: kwaśne winogrona i słodkie cytryny. 

 
15 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998, 

s. 121. 
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Jednym z bardziej racjonalnych mechanizmów obronnych jest substytucja.16 

Często występuje ona w dwóch rodzajach czyli w formie kompensacji oraz 
sublimacji. W przypadku substytucji mamy do czynienia z próbą zastąpienia danego 
celu czy zachowania, które jest albo nieosiągalne albo stanowi podłoże odczuć 
neurotycznych. Kompensacja jest mechanizmem, w którym mamy do czynienia  
z zachowaniami, które wyrównują, zastępują zachowania niewłaściwe, wywołujące 
negatywne odczucia. Zastępowanie działań, które są niepożądane z punktu 
widzenia społecznego oraz możliwie wywołujące przykre doznania zachowaniami 
czy też działaniami, które społecznie są aprobowane powoduje redukcje lęku. 
Kompensacja jest dość częstym mechanizmem obronnym. Natomiast sublimacja 
jest formą redukcji zachowań lękowych poprzez wybranie lub wyrażanie ich w formie 
społecznie akceptowalnej, przyswajalnej przez otoczenie społeczne. Pozwala mu to 
na swoistą ucieczkę od zachowań, które mogły by się spotkać ze społecznym 
potępieniem czy brakiem uznania. Przez wiele lat wytwory kultury czy sztuki jak 
malarstwo, rzeźba, muzyka, taniec były uznawane jako przejawy sublimacji 
zachowań, pragnień i popędów seksualnych. Zarówno sublimacja jak i kompensacja 
wymaga od danego człowieka wzmożonej aktywności poznawczej, szczególnie  
w zakresie myślenia, wyobrażenia oraz wzbudzenia motywacji. Dlatego, że 
niemożność realizacji danego zachowania lub też postępowania wywołuje prócz 
frustracji u danej osoby poczucie konieczność zastąpienia niepożądanego celu 
przedmiotem, który będzie godzien uwagi społecznej. Oznacza to konieczność 
poznania zarówno norm, form poważanych w danej społeczności, wyboru innego 
obiektu, dopasowania swojego zachowania do celu i działania. 

Mechanizmy obronne są szczególnym środkiem służącym do zachowania 
integralności swojego poczucia tożsamości, struktury swojego „Ja”. Jednak powinny 
być tymczasowym środkiem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które wywołują 
u danej osoby lęk czy rozchwianie emocjonalne. Wedle psychologii humanistycznej 
zbyt mocno psychoanaliza akcentowała rolę mechanizmów obronnych w życiu 
człowieka, a zbyt słabo rozwijała istotne funkcje mechanizmów rozwoju, które 
zdaniem psychologii humanistycznej stanowią o poczuciu bezpieczeństwa 
człowieka.   

Istotnym elementem obrazu człowieka w ujęciu psychodynamicznym jest 
zjawisko lęku. Zaburzenia lękowe należą do objawów psychicznych najczęściej 
zgłaszanych przez pacjentów w kontakcie z lekarzem lub psychologiem.17 Lęk jest 
zjawiskiem bardzo często poruszanym w systemie ujmowania człowieka w sposób 
psychodynamiczny. W sposób oczywisty należy odróżnić pojęcie lęku od uczucia 
strachu. Psychoanaliza w swej badawczej postawie starała się odróżnić pojęcie lęku 
od uczucia strachu. Strach wydaje się być racjonalną reakcją organizmu człowieka 
na zewnętrzne zagrożenia, które są raczej realne. Strach jako elementarna reakcja 
na sytuacje, które realnie istniały od zawsze w życiu człowieka, kiedy to musiał 
podjąć decyzje o ucieczce lub walce. Psychologia akademicka wręcz laboratoryjną 
precyzją określiła oraz zbadała zagadnienie strachu u człowieka. Jest on wpisany  
w strukturę emocjonalną i reakcyjną człowieka, która służy mu w przetrwaniu. Ma on 
racjonalne i zewnętrzne uzasadnienie. 

 
16 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998, 

s. 125. 
17 N. Bouras, G. Holt., Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, Wrocław 2019, s. 123. 
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Natomiast lęk, który jest przedmiotem badań już nie tylko psychoanalizy, ale 
wielu różnorodnych nauk, współcześnie zajmuje bardzo istotną pozycję w naukach 
i orientacjach psychologicznych. Wraz z upływem czasu oraz w wyniku 
prowadzonych badań coraz więcej wiemy o psychologii zaburzeń lękowych, które 
od czasu Z. Freuda nazywano psychonerwicą.18 Pomimo, iż teoria lęku w ujęciu 
psychoanalizy nie spełnia jakichkolwiek założeń oraz rygorów metodologicznych  
w kwestii prowadzenia badań, to jednak zajmuje elementarne miejsce w obrazie 
człowieka psychoanalitycznego. Brak jasności wyrażania terminologicznego  
w kwestii opisu lęku wśród psychoanalityków nie oznacza jednak spłycenia 
problemu lub jego niewłaściwe dostrzeganie. Lęk w psychodynamicznej koncepcji 
człowieka tak naprawdę jest definiowany jako wewnętrzna reakcja całego organizmu 
na wewnętrzne, nie mające racjonalnego wyjaśnienie niebezpieczeństwo. Źródłem 
lęku zdaniem psychologii o orientacji psychodynamicznej są popędy i pragnienia 
człowieka, które wywołują u niego wewnętrzny, często nierozwiązywalny konflikt, 
nieuświadomiony, który z kolei prowadzi do uczucia frustracji oraz poczucia lęku. 
Tych źródeł współcześnie jest bardzo wiele ze względu na poziom dynamiki życia 
osobistego większości ludzi, a także z uwagi na dynamikę zmian cywilizacyjnych. 
Uwikłanie się człowieka we współczesną dynamiczną cywilizację, jej trudności  
i sprzeczności w kwestii realizacji konfliktowych w samym sobie, opozycyjnych celów 
i pragnień, wywołuje u niego wzmożone poczucie lęku. Świadczy to nie tylko  
o potrzebie powstawania nowych form i systemów radzenia sobie w tym uczuciem 
ale również o systematycznym badaniu zjawiska lęku w społeczeństwie. Zdaniem 
psychoanalityków człowiek nie zdaje sobie sprawy ze źródeł swojego lęku. Jednak 
psychoanaliza wskazuje na dwa rodzaje lęku, które w swojej strukturze oraz etiologii 
różnią się od siebie w sposób zasadniczy. Lęk normalny to uczucie wywoływane 
poprzez sytuacje, które są w miarę racjonalną odpowiedzią na racjonalne i realne 
zagrożenia. Zgubienie się w lesie i doznawanie uczucia lęku jest prawidłową reakcją 
człowieka, która jest stosowna wobec zagrożenia. Natomiast zdaniem 
psychoanalizy o wiele poważniejszym stanem jest lęk neurotyczny. Lęk normalny 
nie wymaga stosowania mechanizmów obronnych w celu jego niwelacji lub też 
obniżenia. Wymaga on opracowania strategii, dzięki, której zostanie on 
zniwelowany. Natomiast w przypadku lęku neurotycznego mechanizmy obronne 
stanowią konieczność aby obniżyć jego intensywność. Lęk neurotyczny występuje 
wtedy, kiedy jest nieproporcjonalny do zagrożenia, które je wywołuje. Nie istnieją 
wtedy racjonalne wytłumaczenia zachowań neurotycznych, które można zrozumieć 
w sytuacji, kiedy dana osoba doznaje normalnego lęku. Bardzo ważnym 
stwierdzeniem według psychoanalityków jest określenie powstawania lęków, które  
z reguły mają swój początek w dzieciństwie. Wtedy to dochodzi od konfrontacji 
swoich popędów oraz potrzeb, które nie są spójne z potrzebami oraz normami czy 
zasadami wyznaczanymi przez świat osób dorosłych. Dlatego też wiele z nich nie 
jest uświadomionych. Lęk nieuświadomiony, będący konsekwencją 
nierozwiązanych konfliktów z okresu dzieciństwa zdaniem psychologii 
psychodynamicznej zaprowadzi do poważnych konsekwencji w życiu dorosłym, 
znacznie je utrudniając. 

Jak stwierdziłem wcześniej, w przypadku występowania lęku człowiek stosuje 
mechanizmy obronne, które mają obniżyć jego poziom, a nie całkowicie go usunąć. 

 
18 L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, Warszawa 2020, s. 307. 
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Dlatego też psychoanaliza zwróciła uwagę na problem powstawania lęku 
potencjalnego oraz wzbudzania lęku w nerwicowym kole lękowym. Istotną kwestią, 
która została zredagowana przez psychoanalizę jest odkrycie pojęcia lęku wtórnego, 
który wcale nie musi wynikać z zaburzeń funkcjonowania człowieka, które wywołują 
u niego zaburzenia neurotyczne. Mechanizmy obronne, które człowiek stosuje  
w sytuacjach, które pomagają mu obniżyć poziom lęku mogą zdaniem 
psychoanalityków obrócić się przeciwko niemu. Inna ważną kwestią jest pojęcie lęku 
latentnego. Lęk ten jest swoistą odmianą lęku, który może być nazwany lękiem 
potencjalnym, uśpionym. Pojawia się on w sytuacjach, które przypominają 
poprzednie zdarzenia, które wywoływały lęk pierwotny. Lęk latentny jest rodzajem 
lęku, który tak naprawdę może wybuchnąć w psychice człowieka nawet pod 
wpływem zdarzeń, które zostaną przypomniane, a które niekończenie muszą się 
autentycznie wydarzyć. 

Nerwicowe błędne koło, które zostało wykryte przez psychoanalizę pokazuje, 
że człowiek sam w sobie w wyniku toczących się w nim procesów może być 
przyczyną nowych lęków wtórnych. Oczywiście istotną rolę tutaj odgrywają 
mechanizmy obronne, które budujemy niczym misterny plan ochrony przed 
niekorzystnymi sytuacjami wywołującymi lęk. W sposób oczywisty zdaniem 
psychoanalizy mechanizmy obronne, których zadaniem jest ochrona albo raczej 
niwelacja odczuwanego lęku stają się nowym zagrożeniem dla człowieka. 
Destrukcyjnego charakteru lęku opisywanego przez psychoanalityków nie 
potwierdzają jednak badania empiryczne oraz doświadczenie życiowe wielu osób. 
Zdaniem psychodynamicznej koncepcji człowieka lęk przede wszystkim 
dezorganizuje funkcjonowanie ludzkie. Powoduje chaos oraz paraliż w jego 
zachowaniu. Jest tym elementem destrukcyjnym, który tak naprawdę zdaniem 
psychoanalizy, powinien być zniwelowany jak najszybciej. Emocje negatywne, które 
często leżą w u podstaw opisu człowieka przez psychoanalityków są z reguły 
hamujące, destabilizujące. Nie znajduje to potwierdzenia w wielu badaniach, które 
opisują sytuacje, w których lęk lub bardziej strach był mobilizatorem do 
dynamicznych działań ze strony człowieka. J. Reykowski w swych pracach 
dotyczących motywacji oraz emocji podkreślał dynamiczny charakter wpływu emocji 
na funkcjonowanie człowieka. Stwierdzał, że emocje mogą działać paraliżująco na 
funkcjonowanie człowieka, ale również, co się dzieje bardzo często – działają 
dynamizująco na jego działania, motywując go do często długotrwałych albo 
niezwykle szybkich reakcji obronnych. 

Negatywny obraz emocjonalnej strony człowieka nakreślony przez 
psychodynamiczną koncepcję osoby ludzkiej jest niebywale przytłaczający. 
Jednostronność opisu emocjonalnego funkcjonowania człowieka sprawia, że czarny 
portret naszkicowany przez psychoanalizę staje się oderwany od rzeczywistości  
i wręcz nierealny. Nierealność tegoż obrazu polega na nieadekwatnym opisie 
mechanizmów emocji i podawania ich w formie jednostronnej, nie biorąc pod uwagę 
mobilizującej roli emocji oraz ich niebywałego wpływu na procesy motywacyjne 
występujące u człowieka. Gellner stwierdził, że psychoanaliza wykreowała inny 
świat, który do złudzenia przypomina nadprzyrodzoną krainę.19 

 

 
19 R. Stachowski, Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych. 

Warszawa 2000, s. 237 
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Krytyka psychodynamicznego obrazu człowieka 
Jak każda koncepcja starająca się utrwalić obraz człowieka w sposób dla siebie 

swoisty i specyficzny, również koncepcja psychodynamiczna posiada wiele wad, 
które są wytykane przez jej adwersarzy. Z pewnością jedną z nich, która jest często 
podkreślana przez krytyków koncepcji psychodynamicznej jest jej niejasność  
w kwestii precyzowania i określania pojęć. Są one niejasne, mało precyzyjne, często 
zaczerpnięte wręcz z mitologicznych obrazów Greków, które nie mają zdaniem wielu 
badaczy nic wspólnego z naukowym podejściem do zagadnień psychologicznych. 
Ów brak naukowości ze strony psychoanalizy jest kolejnym zarzutem. Brak 
jakiejkolwiek metodologii, uzasadnień procesów, które psychoanaliza próbowała 
diagnozować i leczyć za pomocą psychoterapii nie posiadała żadnej podwaliny  
w kwestii metodologii, celów czy hipotez badawczych. Brak jednolitej bazy, grupy 
pojęć, którymi można by było określać dane zjawiska psychologiczne było 
problemem, obok którego nie można przejść obojętnie. Jeśli nie potrafimy czegoś 
precyzyjnie nazwać i określić to również trudno to jednoznacznie badań i stwierdzać. 
Brak konsekwencji operowania określonymi, dostępnymi pojęciami było często 
niekonsekwentne w przypadku psychoanalizy. Dużym zarzutem w stronę 
psychodynamicznej koncepcji człowieka był obraz, który jest jednoznacznie 
negatywny, zaczerniony, ponury. To obraz człowieka, który jest nieświadomy, co nim 
rządzi, nieświadomy swoich pragnień, realnych i ukierunkowanych. Nie wie dlaczego 
tak właśnie postępuje i w którą stronę zmierza. Obraz człowieka zależnego od 
swoich pragnień, dążeń i mrocznych więc  potrzeb. To człowiek chory, nieświadomy 
swoich motywacji, targany ustawicznymi konfliktami, które wywołują lęk. Lęk, który 
musi zostać ciągle tłamszony poprzez stosowanie równie nieświadomych 
mechanizmów obronnych. Ważnym krytycznym stwierdzeniem wymierzonym  
w stronę psychodynamicznego obrazu człowieka jest fakt zadawania wielu pytań 
bez jednoczesnego odpowiadania na nie. Należy jednak stwierdzić, że pytania te są 
istotne i nie muszą znaleźć odpowiedzi tylko w obrębie psychoanalizy, czy 
psychoterapii. 

 
Streszczenie 
Psychodynamiczne ujęcie człowieka było w zasadzie pierwszą, istotną próbą 

zrozumienia przyczyn i mechanizmów ludzkiego zachowania. Koncepcje 
psychodynamiczne zwróciły uwagę na aspekt funkcjonowania człowieka i jego 
przyczyn, który jest trudno, jeśli w ogóle możliwy do obiektywnego zmierzenia, 
zbadania. Jednak psychodynamika zwróciła uwagę na wiele ciekawych  
i interesujących przejawów cech psychiki człowieka, jak choćby znaczna przestrzeń 
nieuświadomionych mechanizmów, które kierują człowiekiem w jego codziennym 
działaniu czy w relacjach ludzkich, czy znaczenie pierwotnych, wczesnych relacji  
z osobami ważnymi dla późniejszego rozwoju i postrzegania siebie w okresie 
dorosłości. 

Słowa kluczowe: nieświadomość, popęd, instynkt, więź, dążenia, Freud, Jung, 
psychoterapia. 

 
Summary 
Psychodynamic conceptualization of a human was, basically, the first essential 

attempt to understand the causes and mechanisms of human behaviour. 
Psychodynamic conceptions have taken notice of the aspect of human functioning 
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(and its causes), which is difficult to measure, research. However, psychodynamics 
has taken notice of many interesting expressions of human psyche features, such 
as considerable space of mechanisms, that people are not aware of (these  
mechanisms lead people in everyday action or in human relationships).  
Psychodynamics has also taken notice of meaning of original, early relationships 
with people important for later development and self-perception in adulthood. 

Key words: unawareness, drive, instinct, connection, aspiration, Freud, Jung, 
psychotherapy. 
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

TYPES OF MOTIVATION 
 

 
Introduction 
Motivation is a concept with many different meanings and its problems are dealt 

with by many sciences, especially psychology and economics. Is also a general term 
that relates to the regulation of behaviour that meets a need and pursues a specific 
goal. The motivation process consists of many so-called motives, i.e. states of the 
organism that affect its readiness to initiate or continue systems of reactions, 
activities and actions.1 The term "motivation" is sometimes derived from the Latin 
word „motus”, which means "to move from place to place, set in motion, encourage, 
influence someone and stimulate to action".2 In the literature on the subject, there 
are many different attempts to define the term "motivation", depending on the 
interests of the researcher. Despite many studies and analyses, no single and 
exhaustive theory of human motivation has been found so far – the search for its real 
sources is still ongoing. 

Psychologists, economists, sociologists, as well as physiologists and ethics are 
interested in the sources of the motives of human behaviour. Therefore, motivation 
is a concept with many different meanings and is understood in different ways. It has 
a very broad and not fully defined interpretation. Colloquially, it is what stimulates, 
directs and sustains specific human behaviour.3 In human activity, emotional, 
cognitive and decision-making factors as well as motivational factors strongly related 
to them are of great importance. Motivation is combined with modes of action, 
precision, perseverance and the ability to acquire knowledge, management style and 
interpersonal communication methods.4 

 
Theories of motivation 
The issue of motivation is the subject of scientific research which has resulted 

in many concepts related to this issue. However, so far no single model and universal 
theory of motivation has been developed. The rich achievements in the field of 
motivation constitute a premise for the ordering and classification of the existing 
theories of motivation. While reviewing the theory of motivation, McKeena and Beech 
listed the following main groups of motivational concepts and authors: 

- Economic man – F. Taylor; 
- Human relations – E. Mayo; 
- The theory of Needs – A. Maslow, F. Herzberg; 

 
1  J. Berny, M. A. Leśniewski, P. Górski, Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi: analiza 

teoretyczna problemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
Administracja i Zarządzanie 2012, 19, nr 92, pp. 77-89. 

2  J. Woźniak, Współczesne systemy motywacyjne. Wydawnictwa profesjonalne PWN Warszawa 2015, 
pp. 7-15. 

3  E. Kacprzak-Biernacka, A. Skura-Madziała, Z. Kopański, I. Brukwicka, Y. Lishchynsky, M. Mazurek, 
Pojęcie motywacji, jej odmiany i podmioty motywacji. Journal of Clinical Healthcare 3 (2014), pp. 2-5. 

4 J. Wiśniewski, E. Luty, Proces motywowania w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 108, 2016, pp. 107-
115. 
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- The theory of Expectations – L. W. Porter, E. Lawler, V. H. Vroom; 
- Setting goals – G. P. Lathman, E. A. Locke; 
- The theory of Justice – J. S. Adams.5 
Each theoretical point of view sheds light on how motivation affects human 

performance. The basis of the distinctions are content theories, dealing with what 
"motivates" and process theories, dealing with "how" motivating oneself. Third point 
of view – empowerment theories emphasize ways of learning to behave.6  

 
Types of motivation 
Four types of motivation are most often described: internal, external, positive 

and negative.7, 8 

Motivation can be defined by the intrinsic and extrinsic factors which lead the 
organism to act in a certain way and to direct and target this action to accomplish 
some particular results.9 

 
Internal motivation 
Herzberg, Mausner and Synderman were the first to divide the motivation into 

internal and external motivation in 1957.10 Internal motivation stimulates action that 
has value in itself. It is determined by a personal and free choice derived from inner 
desire, not by external pressure.11 It arises when a person can satisfy his highest 
need for self-realization, when his work or study is a challenge, when he has a large 
range of autonomy. The inner motivation of a person is his inner need, which is 
related to the acquisition of knowledge, improvement of skills and talent in a given 
field, self-realization. It may be, for example an internal need to get a swimming card. 
This need is related to making choices and setting goals.  

Intrinsic motivation is directly related to the person’s perception of the task and 
is influenced by several factors, such as the appeal, difficulty, the amount of 
independence required and the employees, level of participation, kind of 
responsibility, need for creativity (especially in sports), the opportunities to practice 
one’s own skills and receiving satisfactory feedback related to the performance of 
the person.12 

 
5  E. McKeena, N. Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa 2009, pp. 188-192. 
6 J. Berny, M. A. Leśniewski, P. Górski, Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi: analiza 

teoretyczna problemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
Administracja i Zarządzanie 2012, 19, nr 92, pp. 77-89. 

7 A. Adamik, M. Nowicki, Metody i narzędzia motywowania personelu, [w:] Podstawy zarządzania, 
Zakrzewska-Bielawska A. (pod red.), Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012, p. 366. 

8 E. Kacprzak-Biernacka, A. Skura-Madziała, Z. Kopański, I. Brukwicka, Y. Lishchynsky, M. Mazurek, 
Pojęcie motywacji, jej odmiany i podmioty motywacji. Journal of Clinical Healthcare 3 (2014), pp. 2-5. 

9 S. Ekici, The effect of positive and negative mood on motivation to succeed of elite athletes. 
International Journal of Human Sciences, Volume 8, Issue 2, 2011, p. 947. 

10 M. Stanowski M, Teoria w pigułce. Zestaw 4. Zeszyt 1. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017,  
p. 11. 

11 L. Bobkowicz-Lewartowska, M. Giers, K. Gołębiewska, Struktura motywacji do nauki języka 
angielskiego młodzieży gimnazjalnej o specyficznych trudnościach w nauce. Przegląd Naukowo-
Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa. Rok VI numer 3, 2013 (20), pp. 102-103. 

12 S. Ekici, The effect of positive and negative mood on motivation to succeed of elite athletes. 
International Journal of Human Sciences, Volume 8, Issue 2, 2011, p. 947. 
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In sport, internal motivation is a process in which the player / athlete develops 
voluntarily, caused by the desire to improve and perform exercises better day by 
day. It brings him joy and satisfaction. A job that gives pleasure and stimulates 
commitment make the reward for the satisfaction of a work well done. On the other 
hand, monotonous and dissatisfaction work or activity can lower motivation.13,14,15  

It should be emphasized that the motivation coming from within is more durable, 
but more difficult to evoke. Thus, it can be concluded that this is the most important, 
desirable and strongest type of motivation.16  

Strengthening internal motivation can be obtained through: 
1. Collaboration. It means trusting the person you start working with and 

partner relationships – and thus increasing self-confidence, appreciating 
(here) the employee's own knowledge and skills; 

2. Satisfaction. A satisfied person is more motivated than a dissatisfied person. 
Satisfaction with for example work, is both an appropriate financial salary 
and non-financial gratuities (flexible working hours, recognition in the eyes 
of colleagues, etc.); 

3. Decision-making. The greater will be the decision-making and responsibility 
for tasks and people, the more the person becomes motivated to continue. 
Motivation is the mere chance to prove yourself, show your skills and take 
responsibility for others; 

4. Trust. Trust increases internal motivation and makes the person loyal. Trust 
is related to the responsibility for the performed tasks.17 

 
External motivation 
It concerns external stimuli influencing actions. Its main goal is to induce, 

develop and support internal motivation through various types of rewards, material 
gratifications (material factors) and praise, recognition (non-material factors). 
External motivation will take place in relation to a situation in which for example,  
a person plays sports because of praise, rewards or the desire to recognize their 
position among friends. It is related to aspects such as praise, entrusting increasingly 
difficult tasks, lack of control and clear definition of expectations. 

 There are three known techniques for increasing external motivation: 
1. Bullying. One technique is a method called "bullying", which is popular in 

times of unemployment. Employees are inclined to work more efficiently by 
intimidating them with negative factors: loss of job, lower salary, 
degradation, etc.; 

2. Bait. Bait is a method that is often used for example, for employees who 
want to be promoted in the company. The promise of promotion motivates 
them and makes them work harder; 

 
13 M. Głoskowska-Sołdatow, Wybrane aspekty motywowania uczniów do nauki. Edukacja dziecka – mity 

i fakty, (pod red.) E. Jaszczyszyn i J. Szada-Borzyszkowskiej, Trans Humana Wydawnictwo 
Uniwersyteckie, Białystok 2010, pp. 422-431. 

14 W. Kozłowski, Zarządzanie motywacją pracowników. CeDeWu Warszawa 2020, pp. 15-35. 
15 Z. Ściborek, Ludzie cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, p. 122. 
16 E. Kacprzak-Biernacka, A. Skura-Madziała, Z. Kopański, I. Brukwicka, Y. Lishchynsky, M. Mazurek, 

Pojęcie motywacji, jej odmiany i podmioty motywacji. Journal of Clinical Healthcare 3 (2014), pp. 2-5. 
17 Z. Ściborek, Ludzie cenny kapitał organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, p. 122. 
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3. Opportunity to develop. The last technique is to give the employee 
development opportunities (e.g. financing of studies, individual training). 
This technique is the safest and the most effective – the person motivates 
himself and after some time you do not need to use any techniques to 
change his attitude towards the company.18 

It often happens that external motivation strengthens and supports internal 
motivation by creating an incentive to act. It is worth mentioning that it would be 
desirable to use both – internal and external motivation. According to Ekici19 there is 
a positive relationship between extrinsic and intrinsic motivation. 

Positive or negative motivation is also mentioned.20 The source of positive 
motivation is reward, negative – punishment. People's actions should be mainly 
stimulated by the positive consequences of success, effort, results and efficiency in 
performing tasks. But at the same time, there must be safeguards that work when 
positive motives turn out to be insufficient. Then it is necessary to use negative 
stimuli. This is a popular “carrot and stick” method that can be effective in many 
situations.21 

 
Positive motivation 
Summary of the differences between positive and negative motivation was 

described by Jan Strelau: "Positive motivation occurs when an individual wants to 
achieve something, negative motivation when one needs to avoid something".22 
Positive motivation consists in creating perspectives of better and better realization 
of one's own goals as the expectations of the environment are met,23 for example by 
achieving higher salaries, a position or greater independence. 

In the context of motivating the employee by the employer, it can be said that  
a positive motivation will be the creation of conditions that will enable employees to 
better meet their needs, for example the possibility of receiving a raise or praise.  
It is believed that positive motivation causes greater activation of a person, because 
he is emotionally engaged and strives for something that he deems desirable. On 
the other hand, from the employer's point of view, positive motivation usually carries 
financial costs. When the employee meets the conditions set by the employer, the 
value promised should be transferred to him.24 

Examples of positive motivation: 
- I will lose 10 kilograms by spring; 

 
18 J. Wiśniewski, E. Luty, Proces motywowania w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 108, 2016, pp. 107-
115. 

19 S. Ekici, The effect of positive and negative mood on motivation to succeed of elite athletes. 
International Journal of Human Sciences, Volume 8, Issue 2, 2011, p. 958. 

20 W. Kozłowski, Zarządzanie motywacją pracowników. CeDeWu Warszawa 2020, pp. 15-35. 
21 I. Cołoś, Współczesne sposoby motywowania i ich rola w kształtowaniu aktywności pracowników. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 101 Seria: 
Administracja i Zarządzanie 2014, pp. 277-282. 

22 J. Strelau, A. Jurkowski, Z. Putkiewicz, Podstawy psychologii dla nauczycieli. Polskie Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1981, p. 153. 

23 M. Głoskowska-Sołdatow, Wybrane aspekty motywowania uczniów do nauki. Edukacja dziecka – mity 
i fakty, (pod red.) E. Jaszczyszyn i J. Szada-Borzyszkowskiej, Trans Humana Wydawnictwo 
Uniwersyteckie, Białystok 2010, pp. 422-431. 

24 P. Sedak, Jak wynagradzać pracowników w start-upach i małych firmach. Wskazówki dla 
przedsiębiorców zarządzających małym zespołem. Wydawnictwo HELION 2018, pp. 35-41. 
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- I intend to pass my driving license; 
- By the end of this year, I will have 100,000 PLN in my bank account.  
This kind of motivation is accompanied by achievement or well-being when 

performing a task, which is reinforced by repeating it. Positive motivation is one of 
the main reasons for achieving success. Its absence is a common cause of failure. 

 
Negative motivation 
This type of motivation in turn, is based on fear which stimulate action by 

creating a sense of threat (e.g. public ridicule, bad evaluation, the threat of losing 
part of earnings in the event of inferior performance of tasks, transfer to a less paid 
job or with less prestige, threat of reprimand).25 This is the so-called motivation to 
avoid something (e.g. nuisance, pain), it stimulates the employee to act in a certain 
way. Negative motivation is "cheaper", easier to stimulate and its impact on 
employees is usually very clear.26 It should be remembered that negative motivation 
does not affect the increase in efficiency. Employees most often perform the 
minimum, do not have the strength for new ideas, do not want to introduce any 
innovations. 

Examples of negative motivation (referring to the examples above): 
- I do not want high blood pressure; 
- I do not want to be driven by my husband by car because I do not have  

a driving license; 
- I don't want to be financially dependent on my partner. 
Positive and negative motivation – what works better? Both positive motivation 

and negative motivation are opposite sides of a single coin. To action of  
a motivational nature were highly effective, they should be adapted to the situation. 
Penalties are applied in particular to employees who need to be disciplined, e.g. due 
to the extremely serious consequences of possible errors. Fear of punishment does 
not motivate when independence and creativity are required of the employee. Praise 
and rewards are more effective in relation to such people. It is important for members 
of the management staff to properly select incentive instruments. It is also important 
to apply rewards and penalties shortly after a positive or negative situation occurs.  
It is good if for example, the employer is able to keep the appropriate proportions, 
i.e. he does not regret the awards and uses penalties in moderation. It is worth 
emphasizing that despite everything, negative motivation has more disadvantages 
than advantages. Makes the workplace a hostile place to which the employee goes 
with fear of losing their position or gaining benefits. This makes it difficult to generate 
internal motivation and may result in the risk of forbidden mobbing.27 Therefore, 
positive motivation should be the usual method and negative motivation ought to be 
used ultimately. It should also be remembered that every influence is reflected on 
the psyche of the person on whom it is affected. An inadequate motivation system 
can "spoil" the natural motivational mechanisms which may lead to a situation that 
in the future it will not be able to trigger motivational mechanisms in itself. 

 
25 M. Głoskowska-Sołdatow, Wybrane aspekty motywowania uczniów do nauki. Edukacja dziecka – mity 

i fakty, (pod red.) E. Jaszczyszyn i J. Szada-Borzyszkowskiej, Trans Humana Wydawnictwo 
Uniwersyteckie, Białystok 2010, pp. 422-431. 

26 P. Sedak, Jak wynagradzać pracowników w start-upach i małych firmach. Wskazówki dla 
przedsiębiorców zarządzających małym zespołem. Wydawnictwo HELION 2018, pp. 35-41. 

27 Ibidem, pp. 35-41. 
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Conclusion 
Motivation is a complex and difficult process. Every man needs another stimulus 

to be motivated. All uses of the term "motivation" emphasize that it is a set of 
mechanisms that activate, direct and support specific, conscious and purposeful 
human activities. In other words, motivation is the mechanism that empowers  
a person to act. It is on this that the intensity of the effort and the persistence of the 
individual striving to achieve the intended goal depend. Man begins to act because 
he feels the lack of something and the resulting unpleasant state of tension, this 
feeling stimulates him to act aimed at satisfying the need. As soon as you reach your 
goal, the tension is gone. The stimulus stops working and, as a result, the motive is 
eliminated and consequently, the behaviour itself is eliminated.28,29 Proper 
understanding of motivation and its management in practice therefore requires 
taking into account the active role of man and the world around him. 

 
Summary 
Motivation can be defined as the cause of action. Motivation energizes human 

behaviour, causes a person to act. Motivation often explains why a person performs 
at a particular level. People can be motivated to do just about anything and 
conversely, they can be motivated to do absolutely nothing. 

This paper is a concise summary of the importance of motivation in human life, 
indicates the main theories of motivation and its types, and giving rise to further 
searches for the meaning of what it can be for every reader. 

Key words: internal motivation, external motivation, positive motivation, 
negative motivation. 

 
Streszczenie 
Motywację można zdefiniować jako przyczynę działania. Motywacja 

energetyzuje ludzkie zachowanie, prowokuje osobę do działania. Motywacja często 
wyjaśnia, dlaczego dana osoba działa na określonym poziomie. Ludzie mogą być 
zmotywowani do zrobienia prawie wszystkiego i odwrotnie, mogą być zmotywowani 
do robienia absolutnie niczego. 

Niniejsza praca jest lapidarnym podsumowaniem znaczenia motywacji w życiu 
człowieka, wskazuje na główne teorie motywacji oraz jej rodzaje dając asumpt do 
dalszych poszukiwań znaczenia czym może być dla każdego czytelnika. 

Słowa kluczowe: motywacja wewnętrzna, motywacja zewnętrza, motywacja 
pozytywna, motywacja negatywne. 
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SAMOTNI I POGUBIENI W PANDEMICZNEJ RZECZYWISTOŚCI 
 

„Wszyscy od czasu do czasu się gubimy, czasem z wyboru, 
 czasem na skutek działania sił wyższych.”  

Cecelia Ahern 
 
 

Pandemia wirusa COVID-19, która pojawiła się w 2020 roku sprawiła, że 
wszyscy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, która stała się przyczyną istotnych 
zmian w funkcjonowaniu społeczeństw na całym świecie. Proces zmagania się  
z epidemią stanowił ogromne wyzwanie dla wielu sektorów, wymuszał nagłą zmianę 
życia z trybu off na on-line. W takiej sytuacji znalazły się także środowiska 
edukacyjne, które musiały dostosować się do nowych warunków. Jednym  
z najtrudniejszych wyzwań okazało się zdalne nauczanie, które jak zauważa Jacek 
Pyżalski, zmieniło tryb: „z opcji na konieczność” i dlatego pierwsze miesiące 
pandemicznej nauki okazały się trudne zarówno dla wszystkich uczestników procesu 
uczenia się.1 W związku z sytuacją pandemiczną także uczelnie wyższe musiały 
dokonać wielu zmian organizacyjnych, a najistotniejszą okazało przejście od 
nauczania tradycyjnego do prowadzenia zajęć online z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Wymagało to weryfikacji  zarówno zasobów uczelni  
w obszarze możliwości technicznych (tj. sprzętu, dostępu do Internetu, 
oprogramowania zarządzającego zdalną edukacją), jak i umiejętności kadry 
pedagogicznej w zakresie organizowania kształcenia na odległość.2 

Kolejnym zadaniem było także przygotowanie studentów do przejścia  
z tradycyjnego modelu nauczania do E-edukacji. Kształcenie tradycyjne opierające 
się na przekazywaniu wiedzy w szkole musiało zostać zastąpione kształceniem 
zdalnym posługującym się w procesie nauczania technologiami komunikacyjno-
informacyjnymi. Ta zmiana miała ogromny wpływ na sytuację edukacyjną 
studentów. Sukces w studiowaniu on-line uwarunkowany jest nie tylko umiejętnością 
posługiwania się komputerem i wykorzystywania Internetu, ale także umiejętnością 
systematycznego, samodzielnego uczenia się, wysokim poziomem motywacji  
i zdyscyplinowania.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 J. Pyżalski, Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym co robimy obecnie 

jako nauczyciele, Warszawa 2020, s. 2. 
2 A. Koludo, Strategie kształcenia na odległość. (w:) J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii 

wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, Warszawa 2020, s. 43-50. 
3 A. Domagała-Kręcioch Wirtualna edukacja, czyli wciąż nowy wymiar kształcenia akademickiego, 

https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/2925 (dostęp: 12.12.2021). 

https://lubimyczytac.pl/autor/25751/cecelia-ahern
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Tabela nr 1: Cechy uczenia się w modelu tradycyjnym i elektronicznym. 

Tradycyjny model nauczania E-edukacja 

W procesie uczenia się student może 
biernie poddawać się działaniom 

nauczyciela 

Student powinien być aktywny i narzucać 
nauczycielowi sposób oraz intensywność 

jego działań nauczycielskich 

Student ma łatwość podjęcia prób 
wykonania czynności poprzez powtórzenie 

jej za przykładem nauczyciela 

Musi wyobrazić sobie, jak daną czynność 
wykonać, ewentualnie zrealizować ją  
w sztucznym środowisku symulatora 

Powinien posiadać umiejętność 
posługiwania się wieloma narzędziami 

Może posługiwać się jednym tylko 
przedmiotem – komputerem 

Kontakt uczestników zajęć jest fizyczny  
i nie musi ograniczać się tylko do 

przedmiotu studiów 

Kontakt intelektualny i najczęściej 
ogranicza się do przedmiotu studiów 

Źródło: J. Mischke, A. Stanisławska, Elektroniczna rewolucja w edukacji. Ale jaka?,  
[w:] J. Migdałek, B. Kędzierska (red.).  Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie 
zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy. Kraków 2003, s. 71. 
 

Większość badań ujawnia spore trudności studentów w tym zakresie. Ciężej 
było im się zmobilizować się do nauki, doświadczali spadku motywacji do nauki, 
trudności w skupieniu się, odczuwali zmęczenie, spadek kreatywności i trudności  
w pracy w zespołach. Dużym wyzwaniem stała się systematyczność w realizacji 
zadań i uczestnictwie w zajęciach. Wykładowcy wskazują istotny spadek poziomu 
zaangażowania studentów oraz ich samodzielności, co miało odbicie w poziomie   
z  egzaminów i zaliczeń.4 Jednak najtrudniejszym doświadczeniem była izolacja,  
a o za tym idzie brak możliwości kontaktu z kolegami i koleżankami w grupie  
i tęsknota za bezpośrednimi kontaktami z innymi ludźmi.  

Studenci uczący się online są mniej usatysfakcjonowani i czują się mniej 
przynależni do społeczności. Są o połowę mniej zadowoleni niż studenci realizujący 
zajęcia w trybie stacjonarnym (35 % wobec 69%).5 Respondenci narzekali, że „nie 
znają swoich wykładowców i że nie mogą z nimi bezpośrednio porozmawiać”.6 Na 
znaczenie tej relacji wskazuje Jacek Pyżalski: „relacja nauczyciel–uczeń jest 
kluczowa dla procesów edukacyjnych, ale w szerszym znaczeniu dla rozwoju 
ucznia, rozumianego globalnie. Jest tak na każdym etapie edukacyjnym, choć 
przejawy i charakter tych relacji ulegają przemianom”.7 Kształcenie akademickie 
opiera się bowiem na relacjach student–wykładowca, na kształtowaniu umiejętności, 
przekazywaniu wiedzy, wzorców zachowania oraz motywowaniu do rozwoju.   

Wyniki wielu badań wskazują jednoznacznie, że koronawirus i sytuacja 
pandemiczna oddziałują na samopoczucie większości studentów. Wśród najczęściej 
występujących problemów studenci wymieniali trudności związane z kontaktem  

 
4 M. Romaniuk, J. Łukasiewicz-Wieleba, Raport z badań. Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie 

pandemii COVID-19. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2020,  
s. 10-11. 

5 The Impact of COVID-19 on the University Student Experience,  
 https://res.cloudinary.com/wework/image/upload/v1612299308/WeWork_EducationSurveyReport.pdf 
 (dostęp: 14.12.2021). 
6 S. Skalski, Obawy studentów związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, 

https://czasopisma.pwste.edu.pl/index.php/eto/article/view/139 (dostęp: 14.12.2021). 
7 J. Pyżalski, Edukacja w czasach pandemii … dz. cyt, s. 30. 
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z innymi i z komunikacją, brak pomocy od innych studentów,8 poczucie 
odosobnienia, niską motywację do uczestnictwa w zajęciach oraz obniżenie 
samopoczucia i syndrom samotności. Badania realizowane przez Piotra Długosza 
wśród krakowskich studentów ujawniły, że II fala pandemii skutkowała 
zmniejszeniem liczby zadowolonych ze swojego życia (z 80% do 74%). Ankietowani 
wskazywali na odczuwanie niepokoju, zdenerwowania, wahań nastrojów, złości, 
osamotnienia i smutku. Spadła także liczba ankietowanych mających dobrą 
kondycję psychofizyczną, a chroniczne stały się takie odczucia jak: wyczerpanie 
psychiczne, zły humor, obniżony nastrój i bóle głowy9. Badania prowadzone  
w okresie lockdownu potwierdzają negatywne następstwa pandemii COVID-19 dla 
zdrowia psychicznego10 oraz jej fundamentalny wpływ na lęk i stres psychiczny.11 
Jedną z fundamentalnych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. „Jej 
zaspokojenie jest niezbędne do osiągania sukcesów i dobrych wyników w nauce czy 
też samorealizacji”.12 Osoby odczuwające stan zagrożenia przeżywają niepokój, 
który może mieć destrukcyjny wpływ na szereg aspektów ich życia. 

W badaniach przeprowadzonych w wrześniu 2020 roku wśród studentów  
i doktorantów Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego wynika, że z pomocy 
psychologicznej oferowanej przez uczelnie skorzystał co piąty ankietowany, a ponad 
33% z badanych wskazało na poważne negatywne skutki psychologiczne wywołane 
pandemią i koniecznością nauki zdalnej. Aż 36% ankietowanych zgłosiło znaczne 
pogorszenie samopoczucia wywołane sytuacją izolacji, ubóstwem życia 
towarzyskiego, ogólnym poczuciem osamotnienia, depresją i myślami 
samobójczymi.13 Rebecca Sanderson i in. w badaniach realizowanych wśród 
angielskich studentów zidentyfikowali kilka grup problemów. Pierwszym tematem, 
który wyłonił się z analizy, było „martwienie się”. Uczestnicy wykazywali wysoki 
poziom zaniepokojenia skutkami zdrowotnymi pandemii dla siebie i ich rodziny. 
Ujawnił się także lęk i niechęć przed powrotem na uczelnię w nowym roku 
akademickim oraz obawy o koszty utrzymania się podczas studiów, co związane 
było z ograniczeniami możliwości zatrudnienia i pozyskania środków finansowych. 
Ponadto ujawniono obawy o przyszłość, które  były związane z ocenami i ich 
wpływem na ogólny wynik studiów oraz obawy związane z brakiem umiejętność 
realizacji własnego potencjału. Badani wskazywali na utratę kontroli nad własną 
motywacją i sprawczością. Zakłócenie rytmu i zachwianie rutyny akademickiej była 
przyczyną pogorszenia się również stanu zdrowia psychicznego. Większość 
uczestników badania w pewnym momencie poczuła się samotna w efekcie izolacji, 
która była wynikiem  konieczności unikania kontaktu z innymi z powodu objawów lub 

 
8 M. Romaniuk, J. Łukasiewicz-Wieleba, Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii  

COVID-19. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa, 2021.  
9 P. Długosz, Neurotyczne pokolenie koronawirusa? Raport z II fali badań krakowskich studentów, 

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Kraków 2020, s. 3-4.  
10 Y.T. Xiang, Y. Yang, W. Li,  L. Zhang, Q. Zhang, T.Cheung, Timely mental health care for the 2019 

novel coronavirus outbreak is urgently needed. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30046-8 
(dostęp: 15.12.2021). 

11 M. B. Petzold, A. Bendau, J. Plag, L. Pyrkosch, L. M. Maricic, F. Betzler,  J. Rogoll, J. Große, A.Ströhle, 
Risk, resilience, psychological distress, and anxiety at the beginning of the COVID-19 pandemic in 
Germany, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.1745 (dostęp: 3.01.2021). 

12 A. Miler-Zawodniak, Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji, Zeszyty Naukowe Wydziału 
Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 101-116. 

13 https://p.lodz.pl/arch/sites/default/files/pliki/marzec_2021_0.pdf (dostęp: 04.01.2021). 
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kwarantanny albo z powodu wprowadzenia ograniczeń przez rząd. Przejście do 
„blended learningu” przyczyniło się to również do osłabienia więzi społecznych.14 

Badania własne realizowane w 2020 roku na grupie 257 studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu pokazały, że 65% uważa, że koronawirus 
stanowi dla nich zagrożenie. Większość respondentów wskazała, że obecny poziom 
zadowolenia z życia jest niższy niż przed pandemią 66,4%. Większość wskazań 
dotyczyło problemów zdrowotnych jakie towarzyszyły studentom w tym okresie. 
Zasygnalizowano przede wszystkim: brak energii i zmęczenie (75%), rozdrażnienie 
i zły humor (67%), zdenerwowanie i przygnębienie (67%), a także trudności  
w zasypianiu (46%). 

Kolejna grupa problemów, jakie zgłaszali studenci w sytuacji nauczania 
zdalnego to: brak kontaktów osobistych (71%), spłaszczenie relacji (72%), 
odizolowanie (64%) i osamotnienie (47%). Ponadto zgłaszali trudności z organizacją 
dnia codziennego (52%), z planowaniem czasu (41%) i komunikacją on-line (40%). 
Zjawiska jakie zaobserwowali respondenci w czasie pandemii to zmiana nawyków 
społecznych (59%), nawyków żywieniowych (38%) i zainteresowań (28%), a także 
zmiana nawyków higienicznych (26%). 

Studenci w różny sposób radzą sobie w sytuacji pandemicznej. Przede 
wszystkim pomaga im w obniżeniu poziomu stresu słuchanie muzyki (95%)  
i korzystanie z Internetu (98%). Ponadto respondenci wskazywali, że zajmują się 
rzeczami, które odwracają uwagę (72%), szukają pozytywów danej sytuacji (67%) 
lub grają w gry (48%). Kolejne sposoby zaradcze wskazane przez respondentów to 
zwrócenie się o radę i pomoc do innych osób (22%), sięganie po alkohol, papierosy, 
inne środki psychoaktywne (18%). Tylko 5% badanych wskazało, że korzysta  
z konsultacji psychologicznych, pomimo wyraźnych sygnałów dotyczących 
występowania problemów. Badania Małgorzaty Mikrut pokazały, że studenci 
zauważają brak wsparcia psychologicznego i emocjonalnego ze strony szkół. 
Wymieniają: „wsparcie dla studentów w sytuacji stresu, otwarcie na drugiego 
człowieka – empatię”; „wsparcie dla studentów i kadry uczącej, porady 
psychologiczne online – by lepiej sobie radzić ze stresem”. W wypowiedziach 
studentów pojawia się często słowo „empatia” – aż 30% osób prosi o zrozumienie, 
cierpliwość i empatię ze strony wykładowców.15 

Wymagania dotyczące przestrzegania obostrzeń pandemicznych miały wpływ 
zarówno na kadrę nauczycielską, jak i studentów, a wymagania dotyczące 
okresowego dystansu społecznego sprawiły, że niektórzy byli narażeni na 
zwiększone ryzyko doświadczania poczucia samotności i braku kontaktu  
z rówieśnikami. Badacze zwracają uwagę, że postrzeganie przez studentów 
komunikacji jest ważnym wskaźnikiem ich satysfakcji i zaufania do instytucji. 
Komunikacja uczelni ze studentami w czasie kryzysu jest krytyczna.16 Komunikacja, 
która jest terminowa wydaje się być najbardziej skuteczna, a jej regularność i stały 

 
14 R. Sanderson, R. Spacey, X. Zhu,  Supporting Student Experience During the Pandemic and Beyond, 

https://studentsuccessjournal.org/article/view/1847/1145 (dostęp: 11.01.2022). 
15 M. Iwińska, Wyzwania edukacyjne podczas pandemii w opinii studentów pracy socjalnej  

(w:) N. G. Pikuła, K. Jagielska, J. M. Łukasik, Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19, 
Kraków 2020, s. 135-150. 

16 M. O’Shea, L. Mou,  Crisis messaging: How universities are communicating the pandemic 
 https://www.universityaffairs.ca/opinion/in-my-opinion/crisis-messaging-how-universities-are-

communicating-the-pandemic (dostęp: 14.01.2022). 
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przepływ ma kluczowe znaczenie nie tylko w zakresie postępów edukacyjnych, ale 
także samopoczucia psychicznego studentów.17 Jeśli student ma trudności  
z dostosowaniem się do „nowej rzeczywistości”,  odczuwa przy tym duży niepokój, 
to będzie to miało przełożenie na relacje społeczne, wyniki w nauce, a tak zdrowie  
i prawidłowy rozwój. Pandemia uwypukliła bowiem i spotęgowała wiele problemów 
związanych ze zdrowiem psychicznym zarówno studentów, jak i nauczycieli,  
a pomoc i wsparcie psychologiczne staje się standardem na polskich uczelniach. 
Obserwowane skutki pandemii w obszarze zdrowia i kondycji psychicznej 
spowodowały uruchomienie na wielu uczelniach różnych form pomocy, poradni lub 
punktów wsparcia psychologicznego. 

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu od ponad 11 lat 
funkcjonuje Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa (ACWiD), które w ostatnim 
czasie,  jak wiele innych instytucji musiało poszerzyć swoją ofertę pomocy i zmierzyć 
się z nowymi pandemicznymi problemami. Początkowo obostrzenia sanitarne 
wymusiły bezpieczny kontakt z zastosowaniem zdalnych metod. Jednak bardzo 
szybko okazało się, że studenci preferują bezpośredni kontakt w gabinecie  
z psychologiem. Jest to związane z ogromną potrzebą rozmowy bezpośredniej, 
która pozwala na obniżenie poczucia samotności i izolacji. Samotność to jedna  
z trudniejszych sytuacji, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy 
innych ludzi, żeby się rozwijać. Relacje społeczne odgrywają istotną rolę w życiu 
każdego człowieka – są źródłem wsparcia, zrozumienia, budowania własnej 
tożsamości, poczucia przynależności, a także dobrego samopoczucia. Natomiast 
ograniczenie kontaktów spowodowało szereg negatywnych zjawisk, mających duży 
wpływ na samopoczucie psychofizyczne i mogących przyczyniać się do powstania 
wielu problemów natury psychicznej. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że 
sytuacja epidemiczna wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia trudności 
adaptacyjnych, zaburzeń emocjonalnych, w tym zaburzeń lękowych, depresyjnych  
i zespołu stresu pourazowego. Warto też zaznaczyć, że zagrożeniem wynikającym 
z długotrwałej izolacji i samotności jest osłabienie wzajemnej życzliwości,  
a współwystępujące poczucie obcości może prowadzić do narastania niechęci 
między jednostkami i grupami. Studenci zgłaszający się do psychologa sygnalizują 
problemy osobiste, egzystencjalne i relacyjne. Dużym wyzwaniem jest dla nich 
funkcjonowanie w grupie i budowanie relacji interpersonalnych, szczególnie  
w sytuacji, gdy prawie dwa lata nauka realizowana była w formie zdalnej lub 
hybrydowej. Pytania o to, jak zachować się w nowej, społecznej sytuacji  
i jednocześnie poradzić sobie z niepewnością i zmieniającymi się warunkami ciągle 
nurtują młodych ludzi. 

Kunal Chaturvedi i in. zwracają uwagę, że doświadczenia z pandemią  
COVID-19 powinny spowodować dokładne przeanalizowanie problemów 
doświadczanych podczas nagłego przejścia do nauki online i przygotowanie się na 
wszelkie przyszłe sytuacje. Wielu studentów może jeszcze przez pewien czas 
odczuwać konsekwencje sytuacji pandemicznej i dlatego konieczne będzie 

 
17 P. Sahu,  Closure of universities due to Coronavirus disease 2019 (Covid-19): Impact on education and 

mental health of students and academic staff. https://dx.doi.org/10.7759%2Fcureus.7541 (dostęp: 
14.01.2022). 
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zapewnienie im wsparcia emocjonalnego.18 Prace w tym kierunku mogą polegać na 
przeanalizowaniu dotychczasowych danych, na przewidywaniu potrzeb oraz 
stworzeniu wytycznych do dalszej działalności uczelni, nie tylko w obszarze 
edukacyjnym. Konieczne jest także zapewnienie opieki i budowanie systemu 
wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, aby nie czuli się zagubieni także  
w postpandemicznej rzeczywistości.  

 
Streszczenie 
Pandemia koronawirusa wpłynęła na szereg czynników związanych  

z codziennymi obowiązkami, pracą i nauką. Nauka na odległość stała się ogromnym 
wyzwaniem, niezależnie od tego, na jakim poziomie się odbywa. Artykuł przedstawia 
doniesienia z badań w zakresie trudności doświadczanych przez studentów  
w związku ze zmiana nauki ze stacjonarnej na on-line. Jednym z obszarów jest 
dobrostan psychiczny studentów, który w okresie pandemii uległ zachwianiu 
wywołując poczucie izolacji, osamotnienia i zagubienia. Pandemia uwypukliła  
i spotęgowała także wiele problemów związanych ze zdrowiem psychicznym 
studentów, co z kolei zaowocowało uruchomieniem na wielu uczelniach różnych 
form wsparcia psychologicznego. Radzenie sobie z wyzwaniami, które pojawiły się 
w związku z sytuacją epidemiczną ma przełożenie na relacje społeczne, wyniki  
w nauce, a tak zdrowie i prawidłowy rozwój.  

Słowa kluczowe: nauczanie zdalne, pandemia, studenci. 
 
Summary 
The coronavirus pandemic has affected a number of factors related to daily 

responsibilities, work and study. Distance learning has become a huge challenge, 
regardless of the level at which it is carried out. The article presents research reports 
on the difficulties experienced by students in connection with the change from full-
time to on-line learning. One of the areas is the mental well-being of students, which 
has shaken during the pandemic, causing a sense of isolation, loneliness and loss. 
The pandemic highlighted and exacerbated many problems related to the mental 
health of students, which in turn resulted in the launch of various forms of 
psychological support at many universities. Dealing with the challenges that have 
arisen in connection with the epidemic situation is transformed into social relations, 
academic performance, as well as health and proper development. 

Key words: distance learning, pandemic, students. 
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