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WSTĘP 

 
Serdecznie Państwa zachęcam do lektury kolejnego wydania naszego 

czasopisma. Chcę zwrócić Państwa uwagę na szerokie spektrum tematów 
poruszanych w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego, 
zdrowotnego oraz psychologii, pedagogiki i filozofii. 

W ramach Bezpieczeństwa narodowego zachęcam Czytelników do 
analizy treści opracowania dotyczącego budowy, zasady działania i funkcji systemu 
szkolno-treningowego „Śnieżnik” w zakresie posługiwania się bronią strzelecką. 
Wskazano w nim również kierunek rozwoju najnowszych technologii w szkoleniu Sił 
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Podkreślono, że uczestnictwo polskich Sił 
Zbrojnych w strukturach NATO i zwiększenie budżetu Ministerstwa Obrony 
Narodowej na system szkoleń, jest równoznaczne z zakupem najnowszych 
technologii i systematycznym wdrażaniem nowości technicznych w profesjonalne 
przygotowanie różnych rodzajów wojsk (A. Skibicki). 

Wśród zagadnień związanych z Bezpieczeństwem wewnętrznym 
znajdujemy cztery opracowania. Osobom, które z uwagą śledzą zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem socjalnym, polecam artykuł dotyczący ważnego 
problemu niesamodzielności osób starszych. Zwrócono w nim uwagę na dane 
statystyczne pozwalające uznać, że potrzeby opiekuńcze w Polsce stale rosną  
i będą rosnąć, gdyż są związane z postępującym procesem starzenia się naszego 
społeczeństwa. Stwierdzono, że opieka długoterminowa jest realizowana w naszym 
kraju, chociaż w prawie międzynarodowym i w prawie europejskim nie ma 
uniwersalnej definicji tego pojęcia. Syntetycznie omówiono świadczenie 
uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ dla osób 
niesamodzielnych), wprowadzone do polskiego systemu prawnego od 1.10.2019 r. 
Sformułowano również założenie, że jest to początek prawnego wyodrębniania się 
w polskim prawie zabezpieczenia społecznego nowego ryzyka społecznego: 
niesamodzielności (M. Maliszewski). 

Przybliżono również Czytelnikom problematykę relacji państwa Polskiego 
i Kościoła Anglikańskiego w Polsce. Stwierdzono, że relacje te w zależności od 
sytuacji politycznej były prawidłowe. Kościół w okresie I oraz II Rzeczpospolitej oraz 
w obecnej Polsce, zasadniczo działał swobodnie. Aktualnie ten związek 
wyznaniowy funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W jej rezultacie, w XXI wieku związek 
ten jest prawnie chroniony w swojej sferze prawnego funkcjonowania w Polsce 
i faktycznej działalności. Kościół ten zakończył już w 2007 roku postępowanie 
regulacyjne przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną oraz dostosował w Polsce 
swoje przepisy do ogólnych wymogów związanych z danymi osobowymi. Wskazuje 
to na aktywne i szerokie działanie tej grupy wyznaniowej w Polsce (K. Zamirski). 

W kolejnych dwóch opracowaniach, ten sam Autor przeanalizował aspekty 
postępowania regulacyjnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego oraz 
Kościoła Nowoapostolskiego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną 
(K. Zamirski). 

Pragnę również skierować uwagę Czytelników na wybrane problemy 
w części Pedagogika naszego czasopisma. Autorka pierwszego artykułu podjęła 
poszukiwania metod efektywnego uczenia się. Należy uznać, że pytanie: jak się 
uczyć, żeby się nauczyć dotyczy nas wszystkich niezależnie od wieku. Autorka 
opracowania omówiła kilka metod i technik uczenia się tak, by ten proces był 
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ciekawszy, a osiągane wyniki lepsze na różnych poziomach edukacji. Podkreśliła 
jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań, czyli konieczność ustawicznego 
kształcenia się. Autorka uznała, że powinien być to proces efektywny, skuteczny 
i sprawny. Skonstatowała również, że aby uczyć się efektywnie potrzeba pracy, 
cierpliwości, pokory i z pewnością wielu wyrzeczeń (A. Stoppel). 

W następnym opracowaniu podjęto rozważania teoretyczne dotyczące 
pedagogiki Marii Montessori w odniesieniu do rozwoju małego dziecka. Autorka 
przypomniała, że otoczenie i materiał rozwojowy w sposób naturalny pobudzają 
dziecko do działania, a największą motywacją dziecka jest własny rozwój. Metoda 
Montessori zaspokaja potrzeby edukacyjne, społeczne i emocjonalne dziecka, 
a dodatkowo uczy je podejścia „mogę to zrobić”, co ma znaczący wpływ na 
samoocenę. Stąd można uznać, że założenia tej pedagogiki są ważną podstawą 
edukacji i rozwoju w pierwszych latach życia człowieka (D. Piechocka). 

Ostatni artykuł ma charakter przeglądowy i teoretyczny. Przeanalizowano 
w nim wybrane anglojęzyczne i polskie opracowania. W rezultacie ukazano 
wybrane aspekty aktywności zawodowej w kontekście różnic pokoleniowych osób, 
które są obecnie aktywne na rynku pracy – pokolenie Baby boomers, pokolenie X, 
Y oraz Z. Rozważania odniesiono również do problematyki niepełnosprawności 
w kontekście aktywności zawodowej. Scharakteryzowano różnice, potrzeby 
i oczekiwania poszczególnych generacji pokoleniowych. Poruszona tematyka 
wydaje się istotna także z punktu widzenia jej uniwersalnego charakteru i tego, iż 
dotyczy zarówno pracowników z niepełnosprawnościami, jaki i tych bez dysfunkcji 
chorobowych (D. Rogowska). 

Dwie wartościowe publikacje dotyczą rozważań w zakresie Psychologii. 
Autorka pierwszej z nich zwróciła uwagę Czytelnika na współczesne ujęcie procesu 
konstruowania wiedzy przez człowieka. Wskazała możliwości zdobywania wiedzy 
i kształtowania umiejętności człowieka w nowoczesnym środowisku edukacyjnym. 
Uznała, że obecnie w tworzeniu środowiska uczenia się istotne znaczenie mają 
aktualne osiągnięcia nauk ścisłych i technicznych, w szczególności dotyczące 
neuroobrazowania pracy mózgu. Pozwalają one zajrzeć do wnętrza mózgu 
i obserwować jego pracę podczas przyjmowania i przetwarzania docierających do 
niego informacji. Wskazała, że w rezultacie tych działań zdobyto nową wiedzę 
dotyczącą pracy mózgu człowieka, indywidualnych preferencji sensorycznych 
i stylów uczenia się. Wiedza ta ma wyjątkową wartość w organizowaniu człowiekowi 
warunków odpowiednich dla poznawania wszelkiej wiedzy ważnej w aktywności 
zawodowej i w życiu codziennym (M. Kozielska). 

Następnym ważnym współcześnie problemem ludzi jest wypalenie zawodowe, 
który starano się wyjaśnić w kolejnym opracowaniu. Autorka przypomniała, iż na 
zjawisko wypalenia zawodowego zwróciła uwagę Światowa Organizacja Zdrowia. 
Zostało ono określone jako syndrom zawodowy. Już wcześniej uznano, że problem 
ten dotyczy wielu osób i współcześnie jest trudnym problemem społecznym. 
Autorka podkreśliła, że codzienny stres podczas podejmowanej pracy, obarczony 
jest dużym ryzykiem i niebezpieczeństwem, często nie mija po jej zakończeniu 
i wpływa na życie prywatne. Autorka starała się przybliżyć Czytelnikowi przyczyny 
wypalenia zawodowego, jego objawy i sposoby zapobiegania (N. Mikuła-
Karpińska). 

Innym ciekawym wątkiem całości czasopisma stanowi praca z zakresu 
Filozofii, w której Autorka rozważyła zagadnienie śmiertelności i odpowiedzialności 
człowieka w koncepcji ekofilozofii Henryka Skolimowskiego. Autorka uznała, że 
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wymieniony autor, będący twórcą monistycznego modelu kosmologicznego, szukał 
w nim uzasadnienia metafizycznego dla przeciwdziałania postępującemu kryzysowi 
ekologicznemu, cywilizacyjnemu i społecznemu. Stwierdziła, że aby było to możliwe 
model kosmologiczny musiał zawierać również koherentny i atrakcyjny model 
antropologiczny. Autorka zwróciła uwagę na liczne konsekwencje dla psychiki 
człowieka, jego duchowości, wyboru celów, poczucia sensu swojego istnienia, jego 
niepowtarzalności i odpowiedzialności za niewybranego ekofilozoficznego modelu 
(A. Barwicka). 

Ważne wskazania dotyczące zachowań zdrowotnych człowieka we 
współczesnej rzeczywistości uzyska Czytelnik z lektury artykułów dotyczących 
Bezpieczeństwa zdrowotnego. W szczególności, istotne są informacje 
wynikające ze wskazań Autorki na temat menu niskoglikemicznego, będącego 
idealnym schematem żywienia dla diabetyków, w insulinooporności i dla osób 
zdrowych. Celem Autorki było wskazanie, że nie warto ryzykować w zakresie 
zdrowia własnego i naszych najbliższych, ale zaufać specjalistom od żywienia i stylu 
życia. Autorka wskazała, że zadbanie o poprawną, stabilną poposiłkową odpowiedź 
glikemiczną organizmu, przynosi korzyści osobom zdrowym, dla których takie 
żywienie jest prewencją i profilaktyką chorób metabolicznych oraz pozwala na 
utrzymanie poprawnej masy ciała. Z kolei dla tych, którzy już borykają się 
z nadwagą, otyłością, insulinoopornością jest szansą na powrót do zdrowia, 
odpowiedniej masy ciała, dobrego samopoczucia, zadowolenia z siebie i poczucia 
dobrostanu. Konkludując, schemat żywienia niskoglikemicznego jest warty 
zainteresowania, dobrego poznania i wprowadzenia do codziennego żywienia 
(S. Gorlach – Słowik). 

Ostatnim ciekawym wątkiem jest ochrona przed zagrożeniami związanymi 
z zanieczyszczeniami w lotnictwie, gdyż jest ważną koncepcją bezpieczeństwa 
zdrowotnego, kontroli jakości odnoszącej się do luźnych przedmiotów, małych 
śmieci, mogących powodować uszkodzenia i obrażenia w lotniczym środowisku 
pracy. Autorzy opracowania uznali, że zagrożenia te są ważnym elementem każdej 
specjalności lotniczej. Zapewnienie jakości wymaga również, by operacje lotnicze 
były bezpieczne. Świadczy o tym, jak szeroko rozumiane zarządzanie jest jednym 
z istotnych elementów systemu bezpieczeństwa. Lotniska, linie lotnicze, 
społeczność lotnicza podjęły niezbędne kroki w celu zminimalizowania FOD poprzez 
zaangażowanie w skuteczne programy zarządzania zanieczyszczeniami „FOD” 
(Z. Piskor, Z. Ciekanowski). 

 
Biorąc pod uwagę wartość i znaczenie zagadnień omawianych w niniejszym 

zbiorze, prezentowanych przez Autorów oraz wskazywanych w literaturze 
przedmiotu, mogę sądzić, że staną się one dla Czytelników inspiracją twórczego 
kształtowania swojej pracy i autoedukacji. 

 
                                                                          Życzę Państwu przyjemnej lektury 
                                                                                          prof. zw. dr hab. Maria Kozielska 
                                                                                            Redaktor naukowy
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Adam SKIBICKI 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 
 
WIRTUALNA KINO-STRZELNICA ŚNIEŻNIK JAKO INNOWACYJNY ELEMENT 

WSPARCIA SZKOLENIA STRZELECKIEGO W SIŁACH ZBROJNYCH RP 
 
 

Wstęp 
Wojskowe systemy treningowe stworzone do podnoszenia kwalifikacji  

w szkoleniu sił zbrojnych mają długą historię w wielu krajach. Regularne  
i powszechne używanie systemów szkoleniowych w wojsku, miało wpłynąć na 
lepsze i bardziej profesjonalne przygotowanie ćwiczących do realnych warunków 
na współczesnym polu walki. Szkolenie takie stało się w dzisiejszym, cyfrowym 
świecie powszechnym zjawiskiem i w zasadzie większość nowego sprzętu na rynku 
militarnym zakupuje się z dostosowanymi do nich trenażerami i symulatorami. 
Światowe i europejskie uczelnie wojskowe a także specjalistyczne jednostki tworzą 
własne, niezależne centra symulacji wojskowych zaopatrując rynek  
w profesjonalne trenażery i symulatory. Przykładem takim może być „West Point 
Simulation Center” w stanie Nowy Jork, USA1 lub Centrum Szkoleniowe Wojsk 
Lądowych Federacji Rosyjskiej „MULINO” zwanej obiektem nr 54096 lub 681 
Regionalne Centrum Szkolenia FR2. Podobnym obiektem jest niemiecki Altmark.3 
Większość wojskowych trenażerów i symulatorów działa w wirtualnej rzeczywistości 
i są w dniu dzisiejszym najlepszym sposobem, dzięki któremu możemy efektywnie 
oraz ekonomicznie podnieść poziom wyszkolenia personelu wojskowego. 
Symulatory umieszczone w wirtualnym środowisku po połączeniu z kontrolującymi 
daje poczucie realizmu i nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji w razie 
popełnienia błędu lub pomyłki. Na rynku militarnym trenażery składają się z trzech 
głównych grup. 

                                                           
1 M.Kożlak, A.Nawrat , Centrum symulacji wojskowych, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, nr 1, 2014, 

s. 25. 
2 Do niedawna MULINO było tradycyjnym poligonem, który praktycznie nie zmienił się od czasów ZSRR. 

Jest wielkim obiektem o powierzchni niemal 500 kilometrów kwadratowych (poligon w Drawsku, jeden 
z największych w NATO, ma 340 km²; największy niemiecki poligon to niecałe 300 km²). Dzięki 
niemieckiej technologii MULINO będzie nie tylko jednym z największych poligonów na świecie, ale 
również jednym z najnowocześniejszych. 

3 Najnowocześniejsze niemieckie centrum szkolenia wojsk lądowych w Altmarku. Ok. 23 000 ha – 23 
obiekty szkoleniowe. Największy poligon laserowy Bundeswehry. Ćwiczenia dwustronne do 1500 
żołnierzy. Symulacja rzeczywista (LSS) analiza działań w czasie rzeczywistym. Systemy laserowe i 
część sprzętu w dyspozycji Centrum Rheinmetalla przenosi szkolenie żołnierzy w erę wirtualną. Dzięki 
rozbudowanej elektronice, symulatorom i systemom łączności, trening będzie maksymalnie zbliżony do 
rzeczywistych warunków na polu bitwy. Dzięki rozbudowanej elektronice, symulatorom i systemom 
łączności, trening będzie maksymalnie zbliżony do rzeczywistych warunków na polu bitwy. Ćwiczący 
żołnierze "strzelają" do siebie przy pomocy laserów i ślepych naboi. To samo tyczy się np. czołgów. 
Pozycja żołnierzy i pojazdów jest na bieżąco monitorowana przez GPS. W polu działają też specjalne 
zespoły obserwatorów, którzy nagrywają akcję i transmitują obraz do centrum dowodzenia. Zasiadający 
w nim dowódcy mogą na bieżąco obserwować postępy żołnierzy na dużych mapach elektronicznych  
i wydawać rozkazy. Po skończeniu ćwiczenia można jego przebieg odtworzyć na komputerach i poddać 
analizie. 
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Do pierwszej grupy zaliczyć możemy – symulację „live”,4 czyli żołnierza wraz 
ze swoim etatowym uzbrojeniem i pojazdem bojowym w naturalnych warunkach. 
Zajęcia takie odbywają się zazwyczaj jako dwustronne walki między żołnierzami 
wyposażonymi w emitujące sygnał nadajniki i odbiorniki. Działa to na zasadzie 
wiązki laserowej, dzięki której można stwierdzić, czy dany „cel” został trafiony. Do 
tej samej grupy zaliczamy również przygotowanie i dostosowanie terenu ćwiczeń 
do realnych warunków (poligony laserowe, ośrodki zurbanizowane itp.).5 

Do drugiej grupy symulatorów zwanych „virtual”6 zaliczamy urządzenia 
działające na zasadzie interakcji pomiędzy urządzeniem a żołnierzem. Najczęściej 
są to symulatory wszelakich urządzeń, wozów bojowych, wirtualnych strzelnic  
i cyfrowego pola walki. Powszechne zastosowanie tego typu trenażerów  
w większości armii na świecie związane jest z potrzebą zwiększenia efektywności  
i intensywności szkoleń oraz obniżeniem wszelakich kosztów. W dalszej części tej 
publikacji przedstawiona będzie ocena korzyści z funkcjonowania tego systemu. 

Do trzeciej grupy trenażerów i symulatorów stosowanych przez siły zbrojne 
należą tzw. symulatory „construktive”,7 które charakteryzują się tym, że zarówno 
środowisko walki jak i zasoby generowane są przez komputer. W siłach NATO 
symulatory te używane są od dawna i znane są jako JCATS i JTLS.8 W artykule 
podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy system szkolno-treningowy do broni 
strzeleckiej Śnieżnik jako jeden z bardzo wielu trenażerów w wojsku polskim jest 
dostatecznym elementem wsparcia w zajęciach ogniowych dla Sił Zbrojnych RP. 
Opracowanie ma na celu ogólny opis trenażera, jego funkcjonowanie, 
charakterystykę oraz modyfikacje. 

                                                           
4 Symulacja rzeczywista (live) jest działaniem, w którym „prawdziwi” ludzie ćwiczą w rzeczywistym 

środowisku. Symulacja rzeczywista reprezentuje szkolenie, w ramach którego wszyscy uczestnicy 
szkolenia rozmieszczani są w terenie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do potencjalnych działań. 
Wykorzystują oni etatowy sprzęt w celu rozegrania (przećwiczenia) konkretnej sytuacji. Symulacja 
rzeczywista zapewnia efektywny sprawdzian umiejętności i wytrzymałości ćwiczących. 
www.csikgw.wp.mil.pl (pobrano 23.01.2021r.). 

5 System szkolno-treningowy „Śnieżnik” w procesie szkolenia żołnierzy wojsk lądowych, Poradnik 
metodyczny, Zielonka 2016, s. 5. 

6 Wirtualna symulacja wojskowa. Multiplayer, wirtualne środowisko treningowe. Platforma 
programistyczna do modelowania i symulacji. Oparty na technologiach gier komercyjnych, VBS3 
ewoluował przez ponad 15 lat w kompleksowy trener komputerów stacjonarnych i platformę prób misji, 
dostosowaną do setek dyskretnych zastosowań szkoleniowych przez wojsko w ponad 50 krajach, 
https://bisimulations.com/products/vbs3 (pobrano 14.02.2021r.). Symulacja wirtualna występuje gdy 
„prawdziwi” ludzie ćwiczą w symulowanym środowisku. Symulacja wirtualna jest przeznaczona głównie 
do szkolenia pojedynczych osób (żołnierzy), załóg lub drużyn. Poprzez symulację wirtualną rozumie się 
szkolenie prowadzone w sztucznie wykreowanym środowisku, gdzie symulatory są wykorzystywane do 
odzwierciedlenia (imitowania) zachowań określonego środka - czołgu, transportera opancerzonego, 
samolotu, wyrzutni pocisków przeciwpancernych itp., w celu rozwijania umiejętności w mistrzowskim 
posługiwaniu się nimi. Symulacja ta pozwala na zrozumienie ludzkich reakcji, procesu decyzyjnego, 
interakcji człowiek-maszyna w różnorodnych sytuacjach, http://csikgw.wp.mil.pl/pl/28_13.html (pobrano 
14.02.2021r.). 

7 Symulacja konstruktywna to „symulowani” ludzie w symulowanym środowisku - ćwiczenia wspomagane 
komputerowo. Symulacja konstruktywna jest zwykle identyfikowana z komputerowymi modelami 
symulacyjnymi. Podmiotem szkolenia jest kierownicza kadra (dowódcy) i wspierające ją sztaby, którzy 
znajdują się na swoich stanowiskach pracy (dowodzenia), a podległe siły wraz ze środkami 
przełożonego, sąsiadów odzwierciedlone są w komputerowym systemie symulacyjnym. Celem 
wykorzystania symulacji konstruktywnej jest ocena, w możliwie wiarygodny sposób, rozwoju sytuacji 
będącej konsekwencją podjętych decyzji przez ćwiczącego, http://csikgw.wp.mil.pl/pl/28_13.html, 
(pobrano 15.02.2021r.). 

8 JCATS (ang.) – Join Conflict and Tactical Simulation (system symulacji pola walki), JTLS (ang.) – Join 
Theater Level Simulation (system symulacyjny działań połączonych). 

http://www.csikgw.wp.mil.pl/
https://bisimulations.com/products/vbs3
http://csikgw.wp.mil.pl/pl/28_13.html
http://csikgw.wp.mil.pl/pl/28_13.html
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W pierwszym rozdziale opisano historię i możliwości trenażera. W rozdziale 
drugim autor skupił się na charakterystyce i przeznaczeniu a dopiero w trzecim 
rozdziale na jego budowa i eksploatacji – w szczególności strzelnica i symulator 
pola walki. Dopiero ostatnimi rozdziałami w tym artykule jest wariantowość systemu, 
jego techniczne możliwości oraz w jakim kierunku zmierza rozbudowa systemu. 
Autor skupił się bardziej na opisie technicznym (dla niewtajemniczonych) i na 
możliwościach Śnieżnika  niż na metodyce prowadzeniu zajęć ze szkolenia 
ogniowego. 

 
Historia powstania systemu i jego możliwości 

Jeśli chodzi o główny wątek poniższej publikacji, czyli wirtualnych strzelnic to 
wg. autora wszystko wskazuje na to, że stosowanie ich jest uzasadnione pod 
względem finansowym, czasowym i praktycznym. Chodzi tu głównie  
o wykorzystanie laserowej strzelnicy – Śnieżnik-1 a także pola walki – Śnieżnik-2. 
System szkolno-treningowy do broni strzeleckiej Śnieżnik został wdrożony do Sił 
Zbrojnych RP, zgodnie z Rozkazem Szefa sztabu Generalnego WP 
nr 38/Log./WLąd z dnia 17.01.2011 r. na zamówienie Ministerstwa Obrony 
Narodowej9 z inicjatywy Dowództwa Wojsk Lądowych. Realizacją i opracowaniem 
całego systemu zajął się Wojskowy Instytut Techniczny i Uzbrojenia w Zielonce oraz 
firma Autocomp Management ze Szczecina. Nadzór nad całością projektu 
sprawował Departament Polityki Zagranicznej MON. 

Pierwsze dwa testowe egzemplarze systemu zamontowano w 2007 roku  
w 10 BKPanc w Świętoszowie i wersja ta zawierała tylko pięć typów laserowych 
symulatorów broni (RPG-7, km PKM, kbs BERYL, SWD i PM-84P).10 W pierwszym 
okresie możliwości Śnieżnika były skromne i nie można było podłączyć 
dodatkowych symulatorów broni oraz nowoczesnych urządzeń optoelektronicznych 
(lornetki, dalmierze, celowniki czy lunety obserwacyjne) i dodatkowych urządzeń 
wspomagających takich jak odbiorniki GPS czy radiostacje polowe. 

Z biegiem lat i doświadczeń pracy na ww. trenażerach oraz uwag 
dostarczonych przez obsługę i użytkowników, system Śnieżnik został w znacznym 
stopniu rozbudowany i zmodyfikowany. Prace nad rozwojem trwają do dnia 
dzisiejszego i coraz bardziej realnie można przedstawić współczesne pole walki. 
Kolejne wdrażane w polskich siłach zbrojnych egzemplarze trenażerów są wysoko 
zaawansowane pod względem dostępu rodzajów jednostek symulatorów broni jak  
i grafiki komputerowej. Dzisiaj system szkolno-treningowy pozwala na 
zastosowanie około czterdziestu nowoczesnych jak i historycznych symulatorów 
broni, celowników optoelektronicznych i dodatkowego wyposażenia takich jak: 

- pistolety (P-83, Glock 17, WIST, P-99 WALTER); 
- karabinki (5,56 Mini Beryl, Beryl, AKMS, GROT, MP-5); 
- pistolety maszynowe (PM-98, PM-84); 
- karabiny maszynowe (UKM-2000P, PKM, PKMN); 
- karabiny wyborowe (5,56 ALEX-BOR, 12,7 TOR, TRG-21, TRG-22, SWD); 

                                                           
9 Cała dokumentacja systemu zatwierdzona do produkcji seryjnej pod nr R74-1.00.0.0 przez Dyrektora 

Departamentu Polityki Zbrojeniowej orzeczeniem nr 313/SU/2007 z dnia 13.07.2007 r. i jest własnością 
Skarbu Państwa. Dzięki temu cały system może być dowolnie dostosowywany i konfigurowany do 
potrzeb Sił Zbrojnych i poszczególnych jednostek. 

10 Na bazie rzeczywistej broni powstał jej laserowe odpowiedniki jako elektroniczne urządzenia, 
zachowujące pełną funkcjonalność broni bojowej w zakresie celowania, prowadzenia ognia i realnego 
działania. W symulatorach broni wykonuje się wszystkie te same czynności jak przy broni bojowej 
(podłączyć magazynek, wycelować, odbezpieczyć i oddać strzał). 
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- wielkokalibrowe karabiny maszynowe (WKM-BM, WKM MANROY M2 HB.50); 
- granatniki automatyczne (MK-19, HK GMG); 
- granatniki podwieszane (GPBO-40); 
- granatniki przeciwpancerne (RPG-7 z pociskiem PG-7M); 
- karabiny napędowe wielolufowe (M-134); 
- przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie (ZU-23-2K i ZUR-23-2KG); 
- przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe PPZR-GROM; 
- moździerze (LM-60D i M-98) z pełnym zestawem amunicji i zapalnikami  

z programatorami; 
- radiostacje (RRC 9210, 3501/5); 
- optoelektronika, lornetki, celowniki (lornetki z dalmierzem laserowym oraz 

artyleryjskie przyrządy rozpoznawcze APDR, PCS-5M, PCS-5M/1, CKW, 
CWKW, LEUPOLD Mark4, Schmidt&Bender PM II, Zeiss SPOTTER 60). 

W 2020 roku system Śnieżnik jest użytkowany przez Wojska Lądowe RP, 
Marynarkę Wojenną RP, Siły Powietrzne RP i Wojska Specjalne w 20 obiektach na 
terenie całego kraju. Pierwsze egzemplarze tego trenażera umożliwiały 
prowadzenie ćwiczeń z użyciem laserowych symulatorów broni tylko dla wojsk 
zmechanizowanych. Obecnie paleta możliwości jest bardzo szeroka i elastyczna, 
pozwala ona na dowolne konfigurowanie wirtualną przestrzeń ćwiczeń dla wielu 
stanowisk takich jak: 

- pojedynczych ćwiczących (granatnika, moździerza, wysuniętego obserwatora 
artylerii); 

- dla pojedynczych ćwiczących na ruchomych platformach (strzelca i pilota 
burtowego śmigłowca Mi-17, Mi-24); 

- stanowisko kierowcy i strzelca na samochodzie terenowym HMMWV; 
- stanowisko ogniowe sternika, nawigatora i strzelca szybkiej łodzi ) Zodiak 

Hurricane 933); 
- dla jednej lub kilku par (strzelec wyborowy z obserwatorem); 
- dla ćwiczących zespołowo (drużyna zmechanizowana, pluton 

zmechanizowany, pluton moździerzy, dowódca i załoga KTO ROSOMAK 
lub BWP-1). 

Przedstawione powyżej stanowiska grup szkoleniowych mogą prowadzić 
wirtualną walkę i funkcjonować w jednej przestrzeni ćwiczenia. Dzięki takiej 
konfiguracji system ten umożliwia maksymalne wykorzystanie ćwiczeń ogniowych  
i doskonalenie taktyki związane z realizacją zadań z dowodzenia i kierowania 
ogniem. Należy także podkreślić, że obecnie system Śnieżnik to nie tylko laserowa 
kino strzelnica, ale także miejsce do ćwiczeń z bronią bojową z użyciem amunicji 
treningowej (np. FX11 lub UTM12) i ostrej na wirtualnej strzelnicy (Śnieżnik-1), 
wirtualnym polu walki (Śnieżnik-2), oraz w pomieszczeniach zabudowanych 
(Śnieżnik-2 w wersji CQC).13 

                                                           
11 FX (FX Training System) – www.simulation.com. 
12 UTM (Ultimate Training Munitions) – www.utmworldwide.com. 
13 CQC (Close Quarters Combat) - walka w zwarciu, to taktyczna koncepcja polegająca na fizycznej 

konfrontacji kilku walczących. Może się to odbywać między jednostkami wojskowymi, policjantami / 
oficerami korekcyjnymi i przestępcami oraz w innych podobnych scenariuszach. W wojnie zwykle 
składa się z małych jednostek lub drużyn atakujących wroga bronią osobistą z bardzo krótkiego 
zasięgu, do 100 metrów, od walki wręcz z bliska do negocjacji celu z bliskiej odległości z użyciem broni 
palnej krótkiego zasięgu. W typowym scenariuszu walki w zwarciu atakujący próbują bardzo szybkiego, 
gwałtownego przejęcia pojazdu lub konstrukcji kontrolowanej przez obrońców, którzy zazwyczaj nie 
mają łatwego sposobu na wycofanie się. Ponieważ wrogowie, zakładnicy/cywile i inni operatorzy mogą 
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Dużym plusem systemu jest to, że może on zostać dowolnie skonfigurowany 
do bieżących potrzeb ćwiczących we wszystkich możliwych konfiguracjach. Jedną  
z głównych zalet systemu laserowego jest jego niski koszt eksploatacji (brak realnej 
amunicji) a także duży poziom bezpieczeństwa ćwiczących. Bardzo ważnym 
elementem jest możliwość treningu na symulatorach broni o wysokiej energii 
pocisku (karabinki wyborowe, granatniki, moździerze), z której przeważnie nie 
można strzelać w symulowanych warunkach amunicją treningową lub ostrą. Autor 
artykułu z własnego doświadczenia wie, jak bardzo ekonomicznie sprawdza się 
użytkowanie częste i regularne trenażerów Śnieżnik z dużą ilością ćwiczących. 
Niestety głównym minusem jest brak realnego odrzutu broni, zapachu prochu czy 
odpowiedniego hałasu. 

Jeśli chodzi o użycie amunicji treningowej na opisywanych trenażerach, to 
dużą zaletą jest zwiększenie realizmu w operowaniu bronią szkoleniową przy nadal 
wysokim poziomie bezpieczeństwa użytkowników. Nie wymaga on zakupu 
kosztownych osłon balistycznych. Niestety wadą jest ograniczony wybór 
symulatorów pistoletów i karabinków. Amunicja treningowa też nie należy do tanich 
rzeczy, dlatego zaleca się szkolenie na niej dopiero na etapie ćwiczeń 
„specjalistycznych”. Najczęściej wykorzystywana jest w trenażerach przez żołnierzy 
wojsk specjalnych w pomieszczeniach CQC. 

 
Systemy szkolno-treningowy Śnieżnik w Polsce - przeznaczenie  

i charakterystyka 
W tej części wchodzimy do ostatniego, trzeciego etapu wykorzystującego 

amunicję bojową, którego cechą szczególną jest niezmiernie wysoki poziom 
realizmu pola walki. Jest to najdroższy trenażer, ponieważ wymaga drogiego  
i profesjonalnego nakładu na odpowiednią ochronę balistyczna pomieszczeń,  
w których odbywają się zaplanowane zajęcia. Tak jak wspomniano już wcześniej 
wadą tego systemu jest mały wybór rodzajów broni 9 mm, 5,56 mm i 7,62 mm  
i wysokie koszty amunicji do szkolenia ogniowego „specjalistycznego”. Szkolenie  
z amunicją bojową stosuje się najczęściej do walk w pomieszczeniach CQC  
i podczas multimedialnego i skróconego pola walki. Na koniec należy dodać, że 
system szkolno-treningowy do broni strzeleckiej Śnieżnik można zamontować nie 
tylko w specjalistycznych budynkach wybudowanych dla tego systemu. Bardzo 
często można spotkać tę instalację zmontowaną w pomieszczeniach, które do 
niedawna spełniały inne funkcje (magazyny, stare garaże, stołówki, hale sportowe 
lub kino itp.). 

Autor artykułu skupia się w nim na najbardziej rozpowszechnionej w wojsku 
polskim wersji systemu Śnieżnik, składającej się ze stanowisk strzelnicy i pola walki 
dla pojedynczego żołnierza i całej drużyny. W środowisku wojskowym od wielu lat 
zauważyć można charakterystyczną tendencję w szkoleniu Sił Zbrojnych – próbę 
zintensyfikowania ćwiczeń poprzez wykorzystanie całego wachlarza różnorakich 
trenażerów i symulatorów. Wiąże się to ze zmianami technologicznymi 
zachodzącymi w otaczającym nas świecie, które mają bardzo duży i pozytywny 
wpływ na reorganizację struktur organizacyjnych i zmianę form i metod szkolenia  

                                                           
być ściśle ze sobą powiązani, walka w zwarciu wymaga szybkiego ataku i precyzyjnego zastosowania 
śmiertelnej siły. Operatorzy potrzebują dużej biegłości w posługiwaniu się bronią oraz zdolności do 
podejmowania błyskawicznych decyzji w celu zminimalizowania przypadkowych ofiar. wykorzystuje 
broń i amunicję bojowo-treningową UTM, https://en.wikipedia.org/wiki/Close-quarters_combat, (dostęp: 
03.03.2021r.). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Close-quarters_combat
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w Siłach Zbrojnych RP. Duże znaczenie w tworzenie nowoczesnych symulatorów 
mają względy ekonomiczne, ponieważ trenażery pozwalają na osiągnięcie jak 
najlepszych ocen ze szkoleń taktycznych i w doskonaleniu strzelań bez zużycia 
bojowej amunicji. 

 
Rysunek 1. Rozmieszczenie systemów szkolno-treningowych Śnieżnik w Polsce  

w 2021r. 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Auto Comp Management 

Sp. z o.o. 
 

Należy również pamiętać, że nakłady na amunicję przy odpowiednich 
zajęciach ogniowych są nieproporcjonalnie duże na rzeczywistej strzelnicy. Każdy 
żołnierz potwierdzi, że dobry wynik ze strzelań zależy czasami od wielu czynników  
i wpływ ich jest ważny nawet na pojedynczy strzał. Samokontrola strzelca i nadzór 
instruktora pozwalają w trakcie treningu doskonalić poziom umiejętności 
strzeleckich i korygować popełniane błędy. Wiąże się to niestety z zużyciem 
ogromnej ilości amunicji i czasu w przypadku szybkiego, dynamicznego i bojowego 

OSPG 

12 BZ 
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treningu strzeleckiego – w wielu armiach NATO - w większości dla żołnierzy 
z elitarnych jednostek. 

W 2020 roku oddano do użytku dla Sił Zbrojnych RP około dwudziestu 
trenażerów typu Śnieżnik (mimo wielu cięć finansowych związanych z pandemią  
w 2019 roku).14 Może to świadczyć o tym, że systemy te cieszą się dużym 
powodzeniem wśród żołnierzy i dowódców różnego szczebla. W dużej mierze 
popularnością tych trenażerów jest zachowanie wysokiego poziomu szkolenia przy 
małych kosztach własnych. Wg. danych autora, że w ostatnich czterech latach  
w zajęciach na Śnieżniku w 1 batalionie zmechanizowanym w Lęborku szkoliło się 
prawie pięć tysięcy żołnierzy z różnych jednostek z województwa pomorskiego  
i zachodniopomorskiego. Po oddaniu ich w użytkowanie dla wojsk 
zmechanizowanych pod koniec 2016 roku, przez trzy kolejne lata wystrzelono 
średnio 337 551 wirtualnych pocisków tylko z karabinka AKMS i Beryl. Przyjmując, 
że pojedynczy nabój kosztuje średnio 3,00 zł za sztukę, to zaoszczędziliśmy około 
1 012 654,00 zł na samej tylko amunicji do tego typu używanej broni.15 

Należy pamiętać, że szkolenie wojska z użyciem trenażerów nie jest  
w żadnym wypadku ograniczone limitem ilościowym amunicji oraz przydziałem 
infrastruktury szkoleniowej. Wiele jednostek wojskowych otrzymuje najczęściej 
minimalną ilość amunicji, a niektóre nie mają możliwości szkolenia, ponieważ nie 
otrzymały danej amunicji wcale.16 

W głównej mierze system szkolno-treningowy do broni strzeleckiej Śnieżnik 
został stworzony dla żołnierzy z myślą o zajęciach takich jak: 

- nauka, kontrola i ocena celowania; 
- przygotowanie żołnierzy do strzelań amunicją bojową; 
- szkolenie pojedynczego żołnierza jak i drużyny umożliwiając przygotowanie 

do prowadzenia ognia do tarcz, figur bojowych i celów rzeczywistych 
ruchomych i nieruchomych; 

- szkolenie w zakresie wykrywania i niszczenia różnych celów 
w zróżnicowanym otoczeniu i czasie: w terenie zurbanizowanym; w terenie 
odkrytym; w terenie lesistym, górzystym i pustynnym; na wodzie (morze, 
jezioro, rzeka); w różnych porach doby; w warunkach zróżnicowanych 
pogody jak śnieg, mgła, deszcz i wiatr, którego intensywność można zmienić 
w trakcie ćwiczenia. 

System Śnieżnik jest bardzo rozbudowanym urządzeniem o praktycznie 
nieograniczonych możliwościach. W najnowszym wydaniu umożliwia jednocześnie 
zaangażować od kilku do kilkudziesięciu osób w zaawansowaną, dynamiczną  
i symulowaną walkę bojową. Istnieje możliwość symulacji strzelań na odległość 
kilkuset metrów w oparciu o rzeczywiste krzywe balistyczne pocisków. Ważnym 
jest, że umożliwia to wykorzystanie bardzo rozbudowanego asortymentu 
symulatorów broni począwszy od Glocka17, po różnego rodzaju karabinki, karabiny, 
granatniki aż do moździerza 98M (stan w 1 batalionie zmechanizowanym  
w Lęborku). 

 

                                                           
14 M. Świerczyński, Wojsko dostało rozkaz: oszczędzać!, www.Polityka.pl, 13.04.2019 r., 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1789538,1,wojsko-dostalo-rozkaz-oszczedzac.read, 
(dostęp: 05.03.2021r.). 

15 Materiały własne autora. 
16 Z rozmów z wykonawcami systemu wynika, że koszt przeciętnego symulatora do broni strzeleckiej 

Śnieżnik używanego w batalionie lub brygadzie zmechanizowanej zwraca się po około roku 
(przeliczając koszty amunicji wirtualnej na cenę amunicji bojowej). 

http://www.polityka.pl/
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1789538,1,wojsko-dostalo-rozkaz-oszczedzac.read
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Rysunek 2. Wirtualna kino-strzelnica. Widok z perspektywy ćwiczącego na 
symulatorze Śnieżnik. 

 

 
Źródło: opracowanie własne autora na podstawie materiałów Auto Comp Management 

Sp. z o.o. 
 

Jednym z głównych atutów systemu jest możliwość użycia przez ćwiczących 
żołnierzy różnych celowników noktowizyjnych a także korzystania z urządzenia na 
różnym etapie szkolenia np.:17 

 automatyczna rejestracja strzałów i trafień celów rzeczywistych; 

 automatyczna rejestracja wyników i rejestracja trafień każdego ćwiczącego; 

 wykreślenie ruchu broni przed oddaniem strzału i pokazanie punktacji trafień 
po strzelaniu; 

 dowódca ma bezpośredni podgląd w procesie celowania; 

 umożliwia na bieżąco wydruk wszystkich strzelań; 

 istnieje możliwość archiwizowania wyników strzelań. 
Oprócz powyższych możliwości pamiętać należy o tym, że system ten szkoli 

żołnierzy poprzez symulowanie takich rzeczy jak: 

 funkcjonowania większości broni na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP; 

 realistyczny huk wystrzału o wysokim natężeniu; 

 rzeczywiste działanie przełączników rodzaju ognia, bezpieczników  
i mechanizmu przeładowania; 

 realistyczne funkcjonowanie celowników optycznych i mechanicznych18; 

 wyświetlanie na wieloformatowym ekranie za pomocą projektorów obrazu 
sytuacji treningowych. 

Jednym z głównych zadań pracy na systemie (oprócz szkolenia ogniowego) 
jest prowadzenie ćwiczeń „…z obserwacji i przygotowanie ćwiczących do 
wykrywania i rozpoznawania celów własnych i przeciwnika. Po wykryciu należy 

                                                           
17 System szkolno-treningowy do broni strzeleckiej Śnieżnik. Instrukcja, opis i użytkowanie, Wojskowy 

Instytut Techniczny i Uzbrojenia, Zielonka 2007/11, s. 8. 
18 T. Głogowski, System szkolno-treningowy do broni strzeleckiej Śnieżnik, Raport: Wojsko – technika – 

obronność, nr 11 z 2005, s. 66. 
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określić odległość od nich, kierunek i prędkość przemarszu a także wskazać 
ważność celów i kolejność ich zniszczenia. Obserwując przeciwnika przez celowniki 
optyczne lub „na oko” można określić odległość od celu…”19 Pamiętajmy, że 
ćwiczenia z obserwacji w warunkach strzelnic garnizonowych są trudne do 
zrealizowania, dlatego wojsko powinno się szkolić w tym zagadnieniu na Śnieżniku 
a instruktor ma większą możliwość korygowania błędów i oceny szkolonego. 

 
Budowa i eksploatacja – strzelnica i symulator pola walki 
Po omówieniu ogólnym systemu można się teraz skupić na jego budowie  

i eksploatacji. W trakcie użytkowanie Śnieżnika powinno się pamiętać o opiniach 
żołnierzy, którzy na co dzień mają z nim do czynienia. Po rozmowach z wieloma 
żołnierzami autor zauważył, że tzw. „młode wojsko” (do 12 miesięcy służby - przyp. 
autora) jest zdania, że szkolenie ogniowe powinno się rozpocząć na symulatorach 
broni, a po odpowiednim wprawieniu się z obsługą broni i celowaniu, można 
przystąpić do szkolenia amunicją bojową. Chodzi o to, że żołnierze bez 
doświadczenia skupiają się na początku na dobrych wynikach a nie na technice. 
Istotą szkolenia nie jest ilość oddanych strzałów, lecz sprawność techniczna 
strzelca bez użycia amunicji bojowej, podczas których wykryć można błędy 
popełniane przez niego. Modułowa budowa systemu daje możliwość 
skonstruowania wielu stanowisk treningowych, ale najważniejszymi i najczęściej 
używanymi są: 

 strzelnica – służy do szkolenia żołnierzy indywidualnie lub drużynowo ze 
strzelania szkolnego, przygotowawczego i bojowego; 

 strzelanie sytuacyjne, bojowe pole walki – odbywa się tam szkolenie 
ogniowe zespołowe (drużyna), w parach lub indywidualnie; 

 trzecim modułem jest szkolenie indywidualne lub zespołowe, praktyczne lub 
teoretyczne na dodatkowych trenażerach takich jak np.: symulator wozu 
terenowego HMMWV, śmigłowca Mi-17, KTO Rosomak, symulator 
GROM/PIORUN20 itd. 

Jeśli chodzi o strzelnicę i bojowe pole walki systemy te działają niezależnie od 
siebie, ale rozmieszczenie urządzeń i skład posiadają identyczny z wyjątkiem 
urządzenia eliminacji strzelców, który nie występuję na strzelnicy. Każdy  
z wymienionych podsystemów składa się z odpowiedniej infrastruktury i systemu 
informatycznego, w którego skład wchodzą:21 

 komputerowy sterownik zabudowany w szafie montażowej, który stanowi 
zestaw kilku komputerów połączonych w stała, lokalną sieć; 

 specjalistyczne oprogramowanie zainstalowane w zestawie komputerów. 
Operator ma możliwość tworzenia własnych scenariuszy szkolenia, lub 
korzystania z gotowych i zaprojektowanych wcześniej plansz; 

 urządzenia dodatkowe - peryferyjne, bez których system szkolno-
treningowy ŚNIEŻNIK nie mógłby funkcjonować to: 

                                                           
19 Tamże, s. 67. 
20 Trenażer TR-PPZR GROM/PIORUN - przeznaczony jest do szkolenia żołnierzy obsługujących 

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy GROM. Trenażer TR-PPZR GROM jest stacjonarnym 
urządzeniem wyposażonym w stanowisko instruktora i stanowisko ćwiczącego (strzelca – przeciw 
lotnika). Stanowiska te połączone są ze sobą za pośrednictwem sieci LAN. System wizualizacji oparty 
jest o oprogramowanie VBS2 (Visual Battle Space 2) – zaawansowany symulator pola walki, który 
generuje trójwymiarowe, ruchome i nieruchome obiekty powietrzne (samoloty, śmigłowce, BAL),  

21 System szkolno-treningowy do broni strzeleckiej Śnieżnik. Instrukcja, opis i użytkowanie, Wojskowy…, 
s. 8 -13. 
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- monitor operatora, klawiatura, mysz, drukarka; 
- kamery rejestracji trafień; 
- kamery eliminacji strzelających; 
- projektory, które zobrazowują grafikę strzelnicy lub pola walki; 
- zestaw nagłaśniający; 
- symulatory broni. 
Ponadto należy pamiętać, że najważniejszą cechą systemu ŚNIEŻNIK jest to, 

że eksploatacja i odpowiednie używanie jego jest bezpieczne i nie stanowi 
zagrożenia zdrowia i życia ćwiczących. Jest to możliwe, ponieważ posiada 
odpowiednie możliwości techniczne:22 

 temperatura pracy systemu: + 5 ̊C ~ + 40 ̊C; 

 wilgotność w pomieszczenia około 80% przy temperaturze + 25 ̊C; 

 temperatura magazynu symulatorów broni: 0 ̊C ~ + 50 ̊C; 

 rozmiary głównego pomieszczenia : szer. 15 m., dług. 20 m. i wys. 3,5 m. 
Po dokonaniu w miarę szczegółowego opisu budowy i eksploatacji urządzenia 

szkolno-treningowego do broni strzeleckiej Śnieżnik, autor chciałby teraz 
przedstawić ogólną, ale przejrzystą zasadę działania systemu. 

Po pierwsze – operator systemu za pomocą komputera i projektorów wyświetla 
na ekranie płaski, trójwymiarowy obraz pola walki oraz pola tarczowego strzelnicy. 
Na monitorze operatora w przestrzeni 3D zostają umieszczone wg. scenariusza 
figury bojowe, tarcze oraz obiekty ruchome i stałe. Po drugie – symulator broni 
w momencie oddania strzału wyzwala wiązkę lasera niewidzialnego dla ludzkiego 
oka w kierunku ekranu. W tym momencie kamera umieszczona przed ekranem 
danego pola walki przechwytuje i rejestruje trafienie wiązkę lasera i przesyła ją do 
komputera operatora (systemu informatycznego). Specjalny algorytm oblicza 
i określa środek wiązki lasera i w oparciu o komunikator broni tzw. MKB (Moduł 
Komunikacji Broni) przesłany przez wewnętrzny system Wi-Fi określa współrzędne 
broni w momencie oddania wirtualnego strzału. Wszystko to odbywa się bardzo 
szybko. W ułamku sekundy system informatyczny w oparciu o współrzędne środka 
plamki wiązki lasera na ekranie, nastawę celownika i dane balistyczne pocisku 
i broni – oblicza i wyznacza trajektorię lotu wirtualnego pocisku. Następnie system 
informatyczny analizuje, czy powierzchnia podłoża lub celu przecina się z trajektorią 
wirtualnego pocisku. Zobrazowany punkt trafienia zostaje wyświetlony na ekranie 
pola walki lub strzelnicy jako przestrzelina w tarczy, odbicie pocisku od ściany, 
metalu lub jako podrzucenie gruntu. Dodać należy, że system zapamiętuje historię 
każdego wirtualnego ćwiczenia – automatycznie z możliwością archiwizacji 
wyników strzelań, ruchów bronią, kolejnością trafień itp. 

Jak już można się domyśleć, największą rolę dla szkolących się spełnia 
odpowiednio przygotowana przez Wojskowy Instytut Techniki i Uzbrojenia (WITU) 
- broń. Jest to broń bojowa odpowiednio zmodyfikowana i przerobiona w taki 
sposób, żeby nie można było oddać z niej strzału amunicją ostrą. Ważne jest także, 
żeby nie straciła swych charakterystycznych cech, parametrów oraz funkcji. 
Najczęściej używanym symulatorem broni na trenażerach typu Śnieżnik jest 
obecnie karabinek szturmowy 5,56mm kbs wz. 1996 „Beryl”, ale od 2020 roku 
podpisano już pierwsze zamówienia na 5,56mm „Grot”.23 

                                                           
22 Tamże, s. 10-12. 
23 Zobacz: Broń z Łucznika dla Śnieżnika, Zbieram.pl. 02.03.2020 r., http://zbiam.pl/bron-z-lucznika-dla-

snieznika/ 
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Ten symulator broni mimo pozbawionych trwale własności bojowych, jest tak 
realistyczny, że działają w nim wszystkie mechanizmy charakterystyczne w broni 
bojowej. Po podłączeniu do urządzenia, istnieje możliwość prowadzenia 
symulowanego ognia a komputer zachowuje odpowiadającą rzeczywistości 
– krzywą balistyczną. Podłączenie karabinka z zespołem elektroniki dokonuje się 
przy pomocy kabla MKB w broni do modułu komunikacji broni. Inżynierowie z WITU 
umieścili w symulatorze broni zespół elektroniki, który ma za zadanie rozpoznać 
czujnik strzału, magazynka, modułu lasera i gniazda kablowego MKB. 

Wraz z podłączeniem magazynka z gazem CO² i naciśnięciu języka 
spustowego – następuje przeładowanie suwadła broni przez układ pneumatyczny, 
otwarcie zaworu zbiorniczka gazu a zespół elektroniki wytwarza wiązkę światła 
lasera w kierunku ekranu. Następuje kontrolowany strzał wzmocniony przez 
nagłośnienie ustawione w pobliżu ekranu. Najważniejszymi elementami do 
sprawnego funkcjonowania symulatora karabinka 5,56mm „Beryl” są: zespół 
elektroniki, moduł lasera (umieszczony w lufie), suwadło, zawór elementów 
mechanicznych oraz zbiornik gazu roboczego (umieszczonego w magazynku).24 

Opisany powyżej został najczęściej używany symulator broni. Warto 
nadmienić, że prawie wszystkie rodzaje tych symulatorów działają na tej samej 
zasadzie co „Beryl”, a jedyne różnice polegają na odmiennej budowie broni. Tylko 
symulator karabinu maszynowego 7,62mm UKM 2000P i PKM są zasilane 
z kompresora podłączonego do butli dla efektu szybkostrzelności i naturalnego 
odrzutu broni. 

Po budowie i eksploatacji systemu należałoby się teraz skupić na omówieniu 
szczegółów wykorzystania modułu strzelnicy do strzelań szkolnych. Zajęcia takie 
powinno się realizować w szczególności dla niedoświadczonych żołnierzy, którzy 
dopiero zaczynają przygodę z mundurem. Jest to tyle ważne, że obecnie na 
systemie szkolno-treningowym do broni strzeleckiej Śnieżnik można najlepiej 
przygotować „młode wojsko” do odpowiedniego i bezpiecznego posługiwania się 
bronią. Wirtualną strzelnicę możemy zakwalifikować do pomocniczego punktu 
nauczania, gdzie ćwiczący pobiera broń i ustawia się na linii wyjściowej. 

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem wirtualnego strzelania powinno się 
przeprowadzić ćwiczenie z obserwacji, trzeba wykryć, rozpoznać i ocenić odległość 
od celu. Ważne jest również, żeby wiedzieć, czy cel stwarza dla ćwiczącego 
potencjalne zagrożenie. Symulator strzelnicy pozwala głównie na stworzenie 
i realizację ćwiczeń przygotowawczych, a strzelnice odzwierciedlają zajęcia zgodne 
z programem strzelań z broni strzeleckiej Sił Zbrojnych RP. Głównym celem 
ćwiczeń na wirtualnej strzelnicy jest doskonalenie umiejętności oraz odpowiednie 
podtrzymanie kondycji strzeleckiej żołnierzy, poprzez posługiwanie się różnorakim 
uzbrojeniem etatowym. Ważne jest także stworzenie różnorakich warunków 
atmosferycznych oraz pory dnia do szkolenia strzeleckiego indywidualnego 
i zespołowego. 

Przed każdymi zajęciami należy uwzględnić program metodyki, w której na 
pierwszym miejscu jest podanie tematu zajęć a następnie cel szkolenia (najczęściej 
to nauka i doskonalenie). Jedną z istotniejszych rzeczy w trakcie szkolenia 
ogniowego na strzelnicy jest zastosowanie efektów akustyki, żeby zbliżyć 
szkolących do realnych warunków na polu walki. Program strzeleń jest zbiorem 
dokumentów, wg. których prowadzi się i organizuje strzelanie oraz stanowi 

                                                           
24 Opis symulatora karabinka 5,56 mm „Beryl” zgodny z Instrukcją, opisem i użytkowaniem ŚNIEŻNIK, 

WITU, Zielonka 2007/11, Załącznik nr 9. 
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podstawę do opracowania zajęć ogniowych dla jednostek wojskowych, pułków, 
batalionów, samodzielnych kompanii itp.25 i jest ściśle związany z programami 
strzelań na Śnieżniku. 

Jednostki, na których terenie znajduje się system, powinny mieć stały dostęp 
do urządzenia, który pozwala na ciągłość szkoleń z uwzględnieniem stopniowania 
trudności. Szkolenie tych pododdziałów powinno brać pod uwagę zajęcia 
programowe jak również treningi doskonalące. Według autora wyniki, które 
żołnierze uzyskują w trakcie treningu powinny być uwzględniane w dopuszczeniu 
ćwiczących do strzelań szkolnych i bojowych. Byłaby to swego rodzaju motywacja 
dla tych słabszych żołnierzy oraz gwarancja bezpiecznego i efektywnego 
realizowania strzelań amunicja bojową na realnej strzelnicy. Dzięki strzelaniu na 
celność i skupienie, możemy zweryfikować w późniejszym czasie podstawowe 
umiejętności strzeleckie żołnierza. Należy wspomnieć, że na symulatorach Śnieżnik 

można realizować od zupełnych podstaw praktycznie wszystkie przedsięwzięcia, 
które przygotowują żołnierza do strzelania amunicją bojową np.:26 

 symulatory broni można wykorzystać do nauki celowania z użyciem szkła 
kontrolnego, stojaka do broni lub diafragmy uniwersalnej; 

 wyniki z kontroli dają możliwość dokładniejszego określenie błędu przez 
strzelającego oraz w miarę możliwości wyeliminowania go; 

 do nauki celowania można odpowiednio dostosować pole tarczowe; 

 w trakcie  nauki celowania przy pomocy lasera istnieje możliwość 
skorygowania przyrządów celowniczych ćwiczącego żołnierza na cel  
i pokazać prawidłowe ich zgranie;  

 system pokazuje ruch broni i miejsca trafień po zakończeniu strzelania; 

 istnieje możliwość obserwacji w trakcie strzelania zachowanie żołnierza, 
dzięki temu nie ma zagrożenia dla kierownika, instruktora i postronnych 
uczestników strzelania. 

W organizacji szkolenia nie można zapomnieć o punktach nauczania, które 
przygotowują do trudniejszych zagadnień na dalszym etapie zajęć na strzelnicy. 
Autor ma na myśli normy ze szkolenia ogniowego, zasady strzelania, przygotowania 
celowników, składanie i rozkładanie broni etatowej.27 Ćwicząc na Śnieżniku 
strzelanie bojowe, należy uwzględnić fakt, że wiele działań realizowanych przez 
pododdziały odbywa się w porze nocnej lub przy bardzo nieprzyjemnych i trudnych 
warunkach atmosferycznych. Dlatego powinno się do minimum ograniczyć 
widoczność lub uruchomić system noktowizji lub termowizji. 

Strzelanie sytuacyjne dla ćwiczących pododdziałów jest ściśle związane 
z charakterem ich przyszłych działań, także poza granicami kraju. Zajęcia na 
trenażerach powinny pomóc żołnierzom w odpowiednim opanowaniu znajomości 
uzbrojenia, teorii i zasad strzelania. Zdaniem autora, żeby uzyskać wysoki poziom 
wyszkolenia, powinno się wprowadzać na wirtualnym polu walki jak najwięcej 
niecodziennych i zaskakujących sytuacji dla ćwiczących żołnierzy. Ma to za zadanie 
jak najlepsze przygotowanie bojowe w realnej, niebezpiecznej sytuacji na misji. 
Zakłada się, że te niecodzienne sytuacje w scenariuszach powinni wykonywać jak 
najbardziej doświadczeni żołnierze o wysokim stopniu wyszkolenia, umiejętności 

                                                           
25 Program strzelań z broni strzeleckiej, Sztab Generalny, Warszawa 2012, s. 38. 
26 System szkolno-treningowy „ŚNIEŻNIK” w procesie szkolenia żołnierzy wojsk lądowych, poradnik 

metodyczny, Zielonka 2016, s. 67. 
27 Metodyka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, https://cswlpoznan.wp.mil.pl/pl/57.html, 

(dostęp: 10.04.2021r.). 

https://cswlpoznan.wp.mil.pl/pl/57.html
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prowadzenia ognia, posługiwania się bronią i zgrania pododdziałów. Wszystkie 
strzelania odbiegające od programu strzelań powinny być konsultowane z oficerami 
lub podoficerami z odpowiednim doświadczeniem praktycznym lub dydaktycznym. 

Istotą strzelań powinien być charakter przyszłych zadań oraz stan 
przygotowania strzeleckiego pojedynczego żołnierza. Także ważnym czynnikiem 
jest uzmysłowienie sobie, jakie zagrożenie może spotkać pojedynczego żołnierza, 
który wchodzi w skład drużyny lub pododdziału. W ćwiczeniach należy także 
uwzględnić chronologię zdarzeń, zacząć od bliskich celów w terenie otwartym, na 
posterunku kontrolnym lub w pomieszczeniu zamkniętym. Nigdy nie wiadomo, jak 
zachowa się przeciwnik i z której strony zaatakuje. W programowaniu scenariuszy 
szkolenia ogniowego warto zmienić sposoby posługiwania się bronią. Można 
testować wszystkie możliwe bojowe położenia broni (BLOS)28 oraz inne sytuacje 
i techniki, które spotykamy na dzisiejszym polu walki. 

Autor w trakcie zajęć na symulatorach spotkał się z twierdzeniem, że „…system 
szkolno-treningowy Śnieżnik służy także w procesie szkolenia dowódców…”. 
Rozumie się to przez pryzmat podniesienia umiejętności instruktorsko – 
metodycznych dla dowódców drużyn (głównie oni prowadzą zajęcia na 
trenażerach), plutonów i innych pododdziałów. Najczęściej prowadzone w trakcie 
zajęć są dwa szkolenia. Po pierwsze – zajęcia instruktażowo - metodyczne (d-ca 
kompanii lub równorzędny) prowadzi z dowódcami plutonów na początku szkolenia 
z zakresu szkolenia ogniowego. Po drugie – zajęcia programowe – czyli strzelanie 
z wykorzystaniem systemu (prowadzi kierownik zajęć). 

Najprostszą formą działalności szkoleniowo-metodycznej jest instruktaż, który 
stosuje się w szkoleniu dowództw, sztabów i wojsk oraz w procesie przygotowania 
do zajęć programowych.29 Ma on za zadanie przygotować pod względem 
merytorycznym i metodycznym instruktorów (dowódców) do pracy na punktach 
nauczania. Udzielający instruktażu jest najczęściej również kierownikiem zajęć 
a instruktaż do w głównej mierze przelanie uwag i pomysłów dowódcy na 
odpowiedni sposób realizacji zajęć na punktach nauczania i na symulatorze. 

Po wielu rozmowach z ćwiczącymi i ich dowódcami autor artykułu może 
potwierdzić, iż system szkolno – treningowy do broni strzeleckiej Śnieżnik pozwala 
wstąpić na wyższy poziom wyszkolenia ogniowego żołnierzy. Wyniki szkoleń 
przekładają się później na lepsze działania co jest odzwierciedleniem na 
strzelnicach i zajęciach poligonowych. Do wielu zalet systemu należy między innymi 
skrócenie czasu na przygotowanie się do zajęć oraz liczba osób funkcyjnych. 
Większość prac wykonuje obsługa systemu, co zmniejsza koszty szkolenia. 

 
Wariantowość systemu 
…”Tylko fundusze i wyobraźnia ograniczają nas na Śnieżniku…” – takie słowa 

usłyszał autor artykułu w czerwcu 2016 roku w Wojskowym Instytucie Techniczny 
Uzbrojenia w Zielonce w trakcie szkolenia dla przyszłych operatorów tego systemu. 
To niestety fakt. Bez tych dwóch rzeczy nie byłoby dzisiaj najlepszego systemu 
wsparcia dla żołnierzy wojska polskiego w szkoleniu poligonowym. Nowoczesna 
armia XXI wieku to nie tylko najnowocześniejsze i coraz droższe technologie, ale 
także wyszkolenie żołnierzy, którzy umieją odpowiednio wykorzystać nowinki 
techniczne. Profesjonalne wyszkolenie w zawodowej armii to przede wszystkim 

                                                           
28 B.L.O.S. to skrót od słów Broń, Lufa, Otoczenie, Spust. http://vadimpacajev.com/b-l-o-s-podstawowa-

zasada-bezpieczenstwa-przy-poslugiwaniu-sie-bronia-palna/. 
29 Instrukcja o działalności…, s. 15-19. 
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czas, który powinien być odpowiednio wykorzystany w połączeniu z ekonomią 
i metodą nauki. 

Każde szkolenie poligonowe czy zajęcia w garnizonie wymagają czasu 
i stworzenia odpowiednich warunków na zajęcia dla żołnierzy, które najbardziej 
odzwierciedlają współczesne pole walki. Nie jest to ani łatwe, ani tanie. W wielu 
aspektach poligony są niedostępne ze względu na ograniczenia środowiskowe lub 
ich dostępność w danym terminie. Stworzenie realizmu panującego na polu walki 
wpływa na dodatkowe koszty związane ze środkami pozoracji, amunicją, paliwem, 
żywnością oraz zakwaterowaniem. Wszystko to wpływa na ograniczenia 
w planowaniu i w zrealizowaniu jak najbardziej profesjonalnych i zbliżonych do 
rzeczywistych warunków zajęć. 

Problem ten dostrzeżono w Polsce już kilkanaście lat temu i postanowiono 
przeciwstawić się tym wszystkim trudnościom projektując i tworząc w Siłach 
Zbrojnych RP – System Wsparcia Szkolenia Bojowego (SWSB) Śnieżnik.30 System 
ten dzięki swojej konfiguracji i modułowej budowy jest w stanie zapewnić większość 
tematyki zajęć przewidzianych w Programie Strzelań i Programie Szkolenia Sił 
Zbrojnych RP. Wszystkie podstawowe funkcje i działania systemu zostały 
przedstawione we wcześniejszych rozdziałach. 

Producent systemu zdecydował się na jego dalszy rozwój i rozbudowę. O wiele 
więcej modułów i różnorodności urządzeń będzie można zamówić i zamontować 
wg. specyfikacji jednostki lub szkoły wojskowej. Nowy, rozbudowany system będzie 
siecią symulacji, które łączą rozwiązania stosowane w innych rodzajach wojsk. Taki 
właśnie zmodyfikowany Śnieżnik został uroczyście otwarty pod koniec 2019 roku 
w Stargardzie k/Szczecina.31 Postanowiono oprócz standardowych symulatorów 
broni znajdujących się na każdym symulatorze, doposażyć go od 2016 roku w miarę 
możliwości w symulator śmigłowca wojskowego Mi-17 Puchacz oraz wozu 
terenowego HMMWV.32 W symulatorze strzelca pokładowego śmigłowca i pilota 
chodzi o wytworzenie prawidłowych nawyków przy prowadzeniu ognia w ruchu ze 
stanowiska strzelca oraz startu i lądowania. Symulator HMMWV jest w głównej 
mierze przeznaczony do nauki i doskonalenia bojowego wykorzystania tego 
pojazdu. Dzięki zamontowanej na nim broni pozwala na naukę w prowadzeniu 
skutecznego ognia z broni pokładowej oraz wsparcie żołnierzy znajdujących się 
w pojeździe i poza nim. Pozwala również na doskonalenie ćwiczących 
w prowadzenie rozpoznania przeciwnika i terenu. 

Obecnie w szkoleniu z użyciem sprzętu bojowego firma Autocomp 
Management oraz WITU proponują wykorzystanie symulatorów KTO Rosomak jako 
systemy JASKIER33 i TASZNIK34 – czyli trenażery na ruchomej platformie. Pozwala 
to na powtarzanie danego ćwiczenia wielokrotnie, dzięki temu zmniejsza się liczbę 

                                                           
30 Materiały własne Autocomp Management Sp. z o.o. ze Szczecina.  
31 https://www.altair.com.pl/news/view?news_id=28583, (dostęp: 19.04.2021r.). 
32 HMMWV (od ang. high-mobility multipurpose wheeled vehicle, wielozadaniowy pojazd kołowy  

o wysokiej mobilności), potocznie Humvee – samochód terenowy opracowany dla armii Stanów 
Zjednoczonych przez AM General (firmę wywodzącą się z Willys-Overland Motors). Później zaczęto 
produkować go w wersji cywilnej. 

33 „JASKIER” to najbardziej zaawansowany obecnie na świecie symulator Rosomaka. Kierowca KTO, 
który podnosi swoje umiejętności, obserwuje na dużych, panoramicznych ekranach umieszczonych  
w symulatorze to, co się dzieje na zewnątrz sterowanej przez siebie maszyny. A dzięki 
hydropneumatycznym siłownikom, które poruszają kabiną, ma wrażenie jazdy w trudnym terenie, 
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/18223?t=Jaskry-gotowe-do-nauki,(dostęp: 
13.04.2021r.). 

34 „TASZNIK” służy do szkolenia dowódców i działonowych m.in. w zakresie prowadzenia ognia. 

https://www.altair.com.pl/news/view?news_id=28583
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/18223?t=Jaskry-gotowe-do-nauki
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popełnianych błędów przez szkolących się. Dzięki temu istnieje baza do 
podłączenie jeszcze innych jednostek sprzętu wykorzystywanych w SZ RP. 

Bardzo ciekawym symulatorem na Śnieżniku jest trenażer walki  
w pomieszczeniach CQC (ang. Close Quarters Combat) opracowany głownie dla 
wojsk specjalnych i policjantów z AT. Jest to bojowa, multimedialna kino-strzelnica 
z wyświetlanymi wirtualnymi celami i obrazami wspomagana ruchomymi figurami 
bojowymi. W miarę upływu czasu i zapotrzebowania wojska zaczęto wzbogacać 
Śnieżnik o nowe elementy takie jak przeciwlotniczy zestaw artyleryjski 23mm 
ZU-23-2,35 rakiet GROM oraz artyleryjsko-rakietowy ZUR-23-2KG, który ma on za 
zadanie szkolenie obsługi w zwalczaniu celów powietrznych, lekko opancerzonych 
celów naziemnych i siły żywej przeciwnika. 

Na systemie, na którym służy autor niniejszej pracy zamontowano moduł 
wsparcia ogniowego plutonu moździerzy LM-6036 oraz M-98.37 Istnieje możliwość 
zamontowania symulatorów moździerzy M-12038 wraz ze stanowiskiem obserwacji 
wysuniętego obserwatora artylerii przy wsparciu symulatorów urządzeń 
optoelektronicznych. System pomaga w nauczaniu i utrzymaniu w gotowości armaty 
do strzelania. Jak na poprzednich symulatorach chodzi tu głównie o przygotowanie 
żołnierzy do wykrycia, rozpoznania i zniszczenia celów. Na stanowiskach tych 
powinien być rozwinięty system łączności bezprzewodowej i przewodowej.39 

 
Techniczne możliwości systemu i kierunki rozwoju 
W szkoleniu służb mundurowych na systemie Śnieżnik najważniejsze role 

odgrywają symulatory broni bojowej oraz oprogramowanie komputerowe. Na 
pierwszym miejscu są nieodwracalnie i na stałe pozbawione cech bojowych – 
symulatory broni, które wiernie oddają specyfikę strzelnicy i różnych sytuacji 
taktycznych. Głównie z trenażerów korzystają żołnierze wojsk lądowych, ponieważ 
w ich jednostkach znajduje się najwięcej systemów Śnieżnik. Jednakże bez 
oprogramowania komputerowego symulatory broni byłyby jedynie ciężkimi, 
bezużytecznymi zabawkami. Odpowiednio wyszkolony operator systemu może 
obsługiwać program składający się z kilku elementów takich jak: planowanie 
i realizacja danych zagadnień i ćwiczeń, ma dostęp do całego dużego ekranu oraz 
do wybranych przez niego symulatorów broni. Operator systemu w trakcie zajęć na 
Śnieżniku ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, by wspomóc w ćwiczeniach lub 
w ich przygotowaniu kierownika zajęć lub dowódcę grupy szkoleniowej. Operator 
jest wstanie przygotować wybrane, określone ćwiczenia i scenariusze pod daną 

                                                           
35 23 mm armata przeciwlotnicza ZU-23-2 – radziecka podwójnie sprzężona, holowana armata 

przeciwlotnicza. Armata powstała w Związku Radzieckim w 1960 roku. Przeznaczona jest do zwalczana 
celów nisko lecących w odległości do 2,5 km. Może również razić cele lekko opancerzone lub siłę żywą. 
Wykorzystywana jest do bezpośredniej osłony wojsk i ważnych obiektów przed atakiem z powietrza. 
Broń jest używana przez wszystkie kraje byłego Układu Warszawskiego (z wyjątkiem Czechosłowacji) 
i inne państwa niegdyś współpracujące z ZSRR, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_mm_armata_przeciwlotnicza_ZU-23-2. 

36 LM-60D – polski moździerz zaprojektowany pod koniec lat 90. XX wieku w Ośrodku Badawczo 
Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie. 

37 98 mm moździerz M-98 – polski moździerz średni kalibru 98 mm, ciągniony, skonstruowany w latach 
1993–1997 w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli, 
od 2003 produkowany przez Hutę Stalowa Wola; amunicję do moździerza produkują Zakłady Metalowe 
Dezamet. 

38 Moździerz wz. 1943 – radziecki moździerz kalibru 120 mm. Broń ta w czasie II wojny światowej 
uznawana była za najdoskonalszą tego typu konstrukcję na świecie[1]. W okresie powojennym była 
również na uzbrojeniu Wojska Polskiego. Do chwili obecnej pozostaje na uzbrojeniu wielu państw. 

39 Materiały własne Autocomp Management. 
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grupę szkolących się wg. ich potrzeb i pomysłów. W każdej chwili zajęć operator 
systemu ma wpływ na zmianę lub korektę danego scenariusza ćwiczeń przed 
i w trakcie jego trwania. 

Oprócz symulatorów broni i oprogramowania komputerowego bardzo ważną 
rzeczą jest - symulacja dźwięku, którą również można sterować jak innymi 
modułami. Dźwięk można bardzo urealnić przez sterowanie zwiększając 
i zmniejszając jego poziom. Można również regulować odpowiednio dźwięk przed 
i za strzelającym, co daje niesamowity, bardzo naturalny efekt. Nagłośnienie to 
sprawia wrażenie, że np. śmigłowiec, który pojawia się na ekranie i nadlatuje 
w stronę ćwiczącego - dosłownie „przelatuje nad ich pozycjami” i oddala się lub 
krąży zgodnie ze scenariuszem. Kilka zsynchronizowanych ze sobą głośników daje 
bardzo realistyczny efekt dźwiękowy. Cały system szkoleniowy i ćwiczenia na 
Śnieżniku oparto na specjalnych skonstruowanych dla niego panelach, które zostały 
przedstawione i opisane poniżej:40 

I. Panel kontroli sterowania, z którego steruje się pracą całego programu. 
Dzięki niemu można na module strzelnicy podzielić ekran do dziesięciu 
niezależnych, pojedynczych sekcji; 

II. Panel mapy - służy do obsługi w tworzeniu wirtualnych map ćwiczeń, 
przedstawiający aktualny teren dla szkolących się. Panel mapy posiada 
naniesione na niej ukształtowanie powierzchni terenu, 
z charakterystycznymi punktami i obiektami zaprojektowanymi dla 
ćwiczących żołnierzy; 

III. Panel biblioteki obiektów – służy głównie do konfigurowania ćwiczeń 
zawierających zbiór obiektów możliwych do wykorzystania w danym 
scenariuszu ćwiczenia. W panelu tym znajdują się praktyczne wszystkie 
figury bojowe i elementy, które możemy spotkać na rzeczywistym polu walki 
lub strzelnicy; 

IV. Panel managera ćwiczeń, jak poprzedni ma za zadanie zarządzanie 
ćwiczeniem oraz możemy dzięki niemu otworzyć nowe lub zarchiwizowane 
, zobaczyć jego zakończenie lub zarządzać dalej jego obiektami. Jeśli 
chodzi o strzelnicę, operator ma możliwość przypisania innych ćwiczeń na 
każdą osobną sekcję; 

V. Panel realizacji akcji – to definiowanie przebiegu ćwiczenia. Jest to dosyć 
rozbudowany trzy częściowy moduł, w którym operator określa akcje 
(komendy występujące w trakcie zajęć), parametry a także wszelkie warunki 
wykonywania ćwiczenia; 

VI. Panel sterowania przebiegiem ćwiczenia to typowo techniczny moduł, który 
służy do ułatwienia w sterowaniu przebiegiem ćwiczenia. Jest to możliwe 
dzięki przełącznikom, których użycie wpływa na przebieg działań w danym 
ćwiczeniu; 

VII. Panel managera wyników pozwala operatorowi na przegląd archiwum 
wyników pod kątem trafień. Panel ten wyświetlany jest na ekranie jako 
drzewo, które zawiera dla każdej wolnej sekcji ekranu archiwum z podziałem 
na cele i trafienia; 

VIII. Panel listy strzałów ma również duże znaczenie w szkoleniu, ponieważ 
archiwizuje w systemie listę wszystkich oddanych strzałów z danego 
symulatora broni. Jest to ogrom informacji, ponieważ wg. Wiedzy 

                                                           
40 System szkolno – treningowy do broni strzeleckiej ŚNIEŻNIK. Instrukcja opis i użytkowanie, tamże,  

s. 16 - 23. 
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i doświadczenia autora pracy system zapamiętuje kilka milionów strzałów 
rocznie; 

IX. Panel eliminacji strzelających jest opcjonalną i dodatkową funkcją, którego 
kamery wykrywają ćwiczących. Ma to za zadanie wykształcenie wśród 
żołnierzy odpowiednich postaw i zachowań strzeleckich w trakcie zajęć ze 
szkolenia ogniowego. 

 
Rysunek 3. Przedstawia kierunki rozwoju systemów do broni strzeleckiej Śnieżnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne autora na podstawie materiałów Auto Comp Management 

Sp. z o.o. 

 
Jak widać, system ten posiada olbrzymie możliwości pod warunkiem 

odpowiedniego i profesjonalnego przeszkolenie operatorów, którzy wraz 
z dowódcami i kierownikami zajęć umiejętnie oraz zgodnie z metodyką potrafią 
maksymalnie wykorzystać możliwości systemu szkolno-treningowego Śnieżnik. 
Omawiane powyżej urządzenia pomagają zdecydowanie odwzorować większość 
warunków terenowych, które spotkać mogą żołnierze w trakcie akcji bojowych 
w Polsce i na świecie. Należy dodać, że istnieje również możliwość odwzorcowania 
na ekranie pewnych charakterystycznych zachowań ludzi spotykanych w danym 
środowisku operacyjnym poza granicami kraju. Według programistów z firmy 
Autocomp, w przyszłości będzie możliwość uzyskać i zastosować pewien poziom 
sztucznej inteligencji oraz możliwość prowadzenie ćwiczeń i strzelań taktycznych 
całodobowo dzięki braku ograniczeń w ilości zużycia amunicji i innych środków 
pozoracji. Patrząc na kierunek, w którym zmierza rozbudowa systemu szkolno-
treningowego do broni strzeleckiej Śnieżnik, można stwierdzić, że przyszłościowo 
celem będzie takie doskonalenie sprzętu, żeby zabezpieczyć go przed różnego 
rodzajami i formami cyberataku. Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwoli na 
błyskawiczną odpowiedz symulatora na działania wirtualnego przeciwnika 
i zapobieżeniu temu.41 

 
 
 
 
 

                                                           
41 Opracowanie własne na bazie materiałów Autocomp Management. 
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Tabela 1. Wykorzystanie Śnieżnika w 1bz w Lęborku w 2017 roku. 

 

Lp. MIESIĄC LICZBA GODZIN LICZBA SZKOLONYCH UWAGI 

1. STYCZEŃ 58 419  

2. LUTY 98 570  

3. MARZEC 111 752  

4. KWIECIEŃ 67 427  

5. MAJ 84 382  

6. CZERWIEC 52 288  

7. LIPIEC 56 273  

8. SIERPIEŃ 79 360  

9. WRZESIEŃ 32 175  

10. PAŻDZIERNIK 48 233  

11. LISTOPAD 79 499  

12. GRUDZIEŃ 71 509  

RAZEM  835 4887  

Źródło: opracowanie własne autora. 

 
Tabela 2. Wykorzystanie Śnieżnika w 1bz w Lęborku w 2018 roku. 

 

Lp. MIESIĄC LICZBA GODZIN LICZBA SZKOLONYCH UWAGI 

1. STYCZEŃ 74 415  

2. LUTY 55 318  

3. MARZEC 90 418  

4. KWIECIEŃ 67 443  

5. MAJ 65 317  

6. CZERWIEC 52 360  

7. LIPIEC 57 255  

8. SIERPIEŃ 51 218  

9. WRZESIEŃ 96 482  

10. PAŻDZIERNIK 110 718  

11. LISTOPAD 85 457  

12. GRUDZIEŃ 70 432  

RAZEM  872 4833  

Źródło: opracowanie własne autora. 

 
Podsumowanie 
System szkolno-treningowy do broni strzeleckiej Śnieżnik, jak i inne 

symulatory, już na stałe wpisał się w kalendarz szkoleń i ćwiczeń naszej armii. 
Mimo, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej podlegają od kilkudziesięciu lat 
ciągłej transformacji i modernizacji, jest i będzie ciągła potrzeba rozwijania tej 
szczególnej części szkolenia. Autor artykułu uważa, że wraz z rozwojem techniki 
i informatyki budowa i eksploatacja wszelkiego rodzaju symulatorów i trenażerów 
będzie coraz tańsza, łatwiejsza w obsłudze i programowaniu a także dostępna dla 
większości kadry zawodowej i rezerwowej polskich Sił Zbrojnych. Uważa również, 
że systemy symulacyjne i trenażery powinno się wykorzystywać nie tylko do 
ćwiczeń i treningów „czysto bojowych”, ale również do przeprowadzenia ćwiczeń 
związanych 
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z zadaniami mobilizacyjnymi, alarmowymi itp. Należy umożliwiać testowanie 
nowych procedur taktyczno-operacyjnych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego, szkolenia dowódców poprzez odtworzenie różnych konfliktów, bitew 
oraz potyczek. 

W przyszłości podczas opracowywania wymagań na różnego rodzaju systemy 
symulacji, należy dążyć do zapewnienia ich wzajemnej kompatybilności 
i współpracy na wielu poziomach. Jednym z celów powinno stać się zbudowanie 
centrum symulacji (np. w oparciu o jeden z posiadanych poligonów, lub akademii 
wojskowych), które poprzez np. światłowody umożliwiałoby przekazywanie danych 
pomiędzy systemami. Powinno się tworzyć i nadzorować systemy symulacyjne 
różnych rodzajów wojsk (zlokalizowane w różnych miejscach) celem koordynacji ich 
wspólnych ćwiczeń. Ważne jest zabezpieczenie finansowe dla Śnieżników na 
bieżącą działalność i serwis. Dobrym pomysłem było by wspólne z doświadczonymi 
dowódcami systemu Śnieżnik kreowania kierunków dalszego rozwoju. 

 
Streszczenie 
Artykuł dotyczy budowy, zasady działania i funkcji systemu szkolno-

treningowego do broni strzeleckiej Śnieżnik. Ponadto wskazuje kierunek rozwoju 
najnowszych technologii w szkoleniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. 
Uczestnictwo polskich Sił Zbrojnych w strukturach NATO i zwiększenie budżetu 
Ministerstwa Obrony Narodowej na system szkoleń jest równoznaczne z zakupem 
najnowszych technologii i systematycznym wdrażaniu nowinek technicznych 
w profesjonalne przygotowanie różnych rodzajów wojsk. Odpowiedzią na to 
zapotrzebowanie było zaprojektowanie i stworzenie systemu szkolno-treningowego 
do broni strzeleckiej Śnieżnik oraz innych trenażerów i symulatorów używanych 
w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. 

Słowa kluczowe: symulatory i trenażery, strzelnica, Śnieżnik, szkolenie, 
bezpieczeństwo, Siły Zbrojne, uzbrojenie. 

 
Summary 
The article concerns the construction, operating principles and functions of the 

Śnieżnik small arms training and training system. In addition, it indicates the 
direction of the development of the latest technologies in training the Armed Forces 
of the Republic of Poland. The participation of the Polish Armed Forces in NATO 
structures and increasing the budget of the Ministry of National Defense for  
a training system is tantamount to the purchase of the latest technologies and the 
systematic implementation of technical innovations in the professional preparation 
of various types of troops. The answer to this demand was the design and creation 
of a training and training system for small arms Śnieżnik and other simulators and 
simulators used in the Armed Forces of the Republic of Poland. 

Key words: simulators, shooting range, Snieznik, education, science, training, 
safety, Armed Forces, armament. 
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NIESAMODZIELNOŚĆ JAKO WYZWANIE BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO 

 
 

Wprowadzenie 
Niesamodzielność może dotknąć każdego. Powodem może być wypadek, 

choroba, niektóre formy niepełnosprawności czy powikłania zdrowotne. Problem 
ten jest ważny i wymaga rozwiązania w postaci właściwej opieki długoterminowej. 
Narastająca skala niesamodzielności – nowego ryzyka socjalnego – spowodowana 
jest procesami społecznymi zachodzącymi w Europie. Głównym problemem jest 
starzenie się ludności, spowodowane m.in. wydłużaniem się przeciętnej długości 
trwania życia. Negatywne konsekwencje tego zjawiska odczuwane są zarówno  
w wymiarze ogólnospołecznym, jak i indywidualnym. 

Utworzenie nowego działu zabezpieczenia społecznego, czyli opieki 
długoterminowej jest ważnym wyzwaniem bezpieczeństwa socjalnego obywateli. 
Wyzwanie to wiąże się z przebudową szczególnie działu ochrony zdrowia, działu 
emerytalnego, rentowego i innych. Organizacja opieki długoterminowej wymaga 
rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych z różnych obszarów polityki 
społecznej, nie tylko zabezpieczenia społecznego. Analizując przepisy ustawy  
o działach administracji rządowej można stwierdzić, że największym wyzwaniem 
jest kwestia koordynacji tych działów, którymi zarządzają różni właściwi ministrowie. 

Dyskutując o opiece długoterminowej należy mieć na uwadze 
międzynarodowe i europejskie rozwiązania prawne, a zwłaszcza dorobek 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), który ukonstytuował ramy prawne 
fundamentalne nie tylko dla zabezpieczenia społecznego, ale także dla innych 
polityk społecznych, które są bardzo istotne i wspierają czy uzupełniają albo są 
częścią integralną zabezpieczenia społecznego.1 Jednak w słynnej konwencji nr 
102 MOP z 1952 r. o normach minimalnych zabezpieczenia społecznego, jak 
również w późniejszych konwencjach II i III generacji ryzyko niesamodzielności nie 
występuje. Konwencja nr 102 uwzględnia 8 tradycyjnych rodzajów ryzyka 
socjalnego wokół których buduje się systemy zabezpieczenia społecznego, a więc 
choroba, macierzyństwo, bezrobocie, starość, inwalidztwo, śmierć żywiciela, 
wypadki przy pracy, choroby zawodowe i obciążenia rodzinne. Brak w tym katalogu 
ryzyka niesamodzielności. W odniesieniu do aktów prawnych Rady Europy trzeba 
stwierdzić, że opierają się one w znacznej mierze na regulacjach konwencji nr 102 

                                                           
1 Kluczowe znaczenie w tej dziedzinie mają następujące akty prawne: Zalecenie nr 67 dotyczące 

zabezpieczenia dochodu z 1944 r. – podstawowy akt ustalający katalog ryzyk: choroba, 
macierzyństwo, inwalidztwo, podeszły wiek, śmierć żywiciela rodziny, bezrobocie, wydatki 
nadzwyczajne (zwiększone potrzeby), obrażenia (kalectwo i choroby) wynikające z zatrudnienia; 
Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1952 r. dotycząca minimalnych norm 
zabezpieczenia społecznego (przyjęto w niej koncepcję ryzyka, które jest związane z konkretnym 
świadczeniem); Regulacje Rady Europy opierają swoje prawa na konwencji nr 102 (Europejska karta 
społeczna z 1961 r., Europejski kodeks zabezpieczenia społecznego z 1964 r., Zrewidowany 
europejski kodeks zabezpieczenia społecznego z 1990 r. – rozszerzenie koncepcji ochrony skutków 
wystąpienia ryzyka i innych sytuacji objętych ochroną oraz indywidualizacja prawa do zabezpieczenia 
społecznego) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (zakres przedmiotowy jest 
podobny do ustalonego w konwencji nr 102). 
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MOP, natomiast regulacje Unii Europejskiej dotyczą koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, czyli norm kolizyjnych, które kreują związki między 
różnymi systemami zabezpieczenia społecznego państw członkowskich, ponieważ 
o tym jak jest zorganizowany, finansowany i jaki jest zakres podmiotowy oraz 
przedmiotowy danego systemu zabezpieczenia społecznego decyduje 
ustawodawstwo krajowe. 

Autor niniejszego artykułu w pełni podziela pogląd A. Rajkiewicza, zgodnie  
z którym istotę bezpieczeństwa socjalnego stanowią gwarancje uzyskania pomocy 
zewnętrznej (pozarodzinnej) w przypadkach zdarzeń losowych i w innych 
sytuacjach prawem bądź umowami określonych.2 W ten sposób tworzy się poczucie 
bezpieczeństwa socjalnego, które wyzwala człowieka od strachu przed skutkami 
ryzyka socjalnego oraz tworzy więcej przestrzeni dla aktywności zawodowej, 
gospodarczej, społecznej i politycznej, czyli dla wolności.3 W tak rozumianym 
bezpieczeństwie socjalnym akcent położony jest na instytucje prawne przy pomocy 
których realizowana jest gwarancyjna funkcja zabezpieczenia społecznego,  
a mniejszą wagę przykłada się do pomocy (darów lub opieki nieformalnej) ze strony 
rodziny. 

 
Definicje i prawne koncepcje opieki długoterminowej 
Należy jasno i wyraźnie zaznaczyć, że ani w prawie międzynarodowym, ani  

w prawie europejskim nie ma uniwersalnej definicji opieki długoterminowej (Long-
term Care – LTC). W wielu badaniach porównawczych nad tym zagadnieniem 
często przyjmuje się definicję OECD.4 Natomiast analiza systemów prawa 
krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzi do wniosku, że istnieją 
bardzo różne podejścia do charakteryzowania tego zagadnienia. Niektóre kraje Unii 
Europejskiej nie posiadają prawnej, uniwersalnej definicji ryzyka społecznego 
związanego z potrzebą opieki długoterminowej, co wcale nie oznacza, że nie 
występują instrumenty, rozwiązania prawne i finansowe, które jednak bezpośrednio 
realizują skutki zajścia takiego ryzyka. Można zatem przyjąć, że w tych krajach 
niejako w sposób domyślny, w ramach innych ryzyk społecznych, np. choroby, 
niezdolności do pracy, niepełnosprawności a także inwalidztwa opieka 
długoterminowa jest de facto i de iure realizowana. 

Kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska budowały swoje systemy 
zabezpieczenia społecznego w oparciu o konwencję nr 102 MOP, a zatem 
wymienione w konwencji 8 ryzyk socjalnych stanowi zakres przedmiotowy 
systemów zabezpieczenia społecznego funkcjonujących w tych państwach. 
Jednocześnie można stwierdzić, że prawo międzynarodowe zatrzymało się na 
tamtym etapie i do dnia dzisiejszego nie wprowadzono do niego nowego ryzyka 
niesamodzielności. Inaczej natomiast sytuacja wygląda w wielu krajach Unii 

                                                           
2 Rajkiewicz A., Potrzeba bezpieczeństwa socjalnego, „Polityka Społeczna” 1998, nr 3, s. 6. 
3 Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Wydawnictwo Zakamycze 2003, s. 21-22. 
4 Według OECD opieka długoterminowa obejmuje usługi świadczone osobom, które przez dłuższy czas 

są zależne od pomocy w podstawowych i instrumentalnych czynnościach życia codziennego ADLs  
i IADLs. ADL (Activities of Daily Living) to osobiste czynności życia codziennego, które osoba musi 
wykonać codziennie: jedzenie, picie, ubieranie, wstawanie i chodzenie spać, siadanie, poruszanie się, 
korzystanie z toalety i kontrolowanie funkcji pęcherza i jelit. Natomiast IADL (Instrumental Activities of 
Daily Living) to instrumentalne czynności życia codziennego związane z samodzielnością obejmujące: 
przygotowanie posiłku, utrzymanie się, robienie zakupów, wykonywanie lekkich lub ciężkich prac 
domowych, korzystanie z telefonu. Zob. M. Augustyn (red.), Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, 
diagnoza, rekomendacje, Grupa Robocza ds. Przygotowania Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka 
Niesamodzielności przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2010. 
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Europejskiej, gdzie pierwsze świadczenia dotyczące opieki długoterminowej 
pojawiły się już ponad dwadzieścia pięć lat temu.5 Podsumowując można 
stwierdzić, że w prawie międzynarodowym nie wyodrębnia się nowego ryzyka 
socjalnego jakim jest niesamodzielność z przyczyn najczęściej politycznych, które 
sprowadzają się do obaw, że państwa członkowskie organizacji międzynarodowych 
nie wyrażą na to zgody, bowiem wyodrębnienie nowego ryzyka pociąga za sobą 
konsekwencje finansowe, organizacyjne i zobowiązaniowe na całe dziesięciolecia. 
Z drugiej strony można zaobserwować różne działania prawne, które polegają na 
tym, że w krajach Unii Europejskiej wyodrębnia się ryzyko niesamodzielności albo 
podejmuje się działania, które niekoniecznie stanowią konsekwencje de lege lata 
wyodrębnionego ryzyka niesamodzielności. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt jak zmieniło się postrzeganie 
niesamodzielności i związanej z nią ściśle opieki długoterminowej w ciągu ostatnich 
20-30 lat. J. Philips zauważa, że jeszcze do niedawna opieka kojarzyła się  
z przeszkodą na drodze do kariery, zatrzymującą przede wszystkim kobiety 
w domu, a jeśli zajmowały się one opieką zawodowo, oznaczało to uciążliwą pracę 
o bardzo niskim statusie społecznym. Taki pogląd piętnował osoby starsze 
i niepełnosprawne oraz prowadził do postawy opierającej się na dyskryminacji osób 
ze względu na wiek lub płeć. Dostrzeżenie, że opieka może także dawać 
satysfakcję i zaspokajać ważną potrzebę emocjonalną jest zasługą feministycznej 
etyki troski, która opiera się na czterech następujących wartościach: wrażliwości na 
potrzeby innych, odpowiedzialności za drugiego człowieka, kompetencji 
w wypełnianiu codziennych obowiązków opiekuńczych oraz świadomości własnej 
zależności i umiejętności przyjęcia pomocy. Na tej podstawie troska (opieka) jest 
pojęciem, wokół którego toczy się nasze życie, ponieważ jest to coś, czego wszyscy 
doświadczamy.6 

Z perspektywy socjologicznej opieka jest uznawana za wytwór społeczny, co 
oznacza, że jest to pojęcie niejednoznaczne, złożone, różnorodne, a jego znaczenie 
jest uzależnione od relacji międzyludzkich. U podstaw takiego podejścia leży 
refleksyjność rozumiana w sposób, o którym pisał A. Giddens. Refleksyjność 
nowoczesnego życia społecznego polega na tym, że praktyki społeczne podlegają 
nieustannym modyfikacjom w świetle napływających informacji o tych właśnie 
praktykach, co zmienia ich charakter w sposób konstytutywny. Dyskurs socjologii 
oraz pojęcia, teorie i ustalenia innych nauk społecznych stale „krążą tam  
i z powrotem” w przestrzeni, do której się odnoszą. W ten sposób refleksyjnej 
przebudowie ulega temat ich zainteresowań.7 Na przykład świadomość faktu, że 
coraz więcej osób z długotrwałym upośledzeniem sprawności fizycznej lub 
psychicznej dożywa późnego wieku może wpłynąć na zmianę naszego 
postępowania, kiedy tylko zdamy sobie sprawę, że większość z nas będzie albo 
pełnić funkcję opiekuna, albo stanie się odbiorcą opieki. Refleksyjność wiedzy 
socjologicznej dotyczy nie tylko sfery prywatnej, ale również publicznej. Dlatego też 
władze publiczne zdając sobie sprawę, że opieka pełni kluczową rolę w życiu 
ludzkim, wprowadzają do systemu prawnego różnorodne świadczenia opiekuńcze 
oraz usługi dostępne dla osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. 

Ryzyko niesamodzielności  

                                                           
5 W Niemczech obowiązkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne wprowadzono w 1994 r. 
6 J. Philips Troska, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 97-98.  
7 A. Giddens Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, 

s. 26-32. 
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Dyskusje i ustalenia terminologiczne dotyczące niesamodzielności trwają od 
wielu lat. Wynikają one z wieloznaczności oraz wieloaspektowości pojęcia 
niepełnosprawności. Dlatego trudno mówić o osobach niepełnosprawnych jako 
jednolitej grupie napotykającej podobne problemy. Zgodnie z definicją zawartą  
w Słowniku języka polskiego „sprawność” oznacza „zdolność do wykonywania 
określonych czynności”, dotyczących zarówno ciała, jak i umysłu. Natomiast 
„samodzielność” to swoista dyspozycja osoby do kierowania własnym 
postępowaniem.8 Pojęcia te łączą się nierozerwalnie z autonomią, niezależnością, 
samostanowieniem czy możliwością zaspokajania własnych potrzeb. 
Z powyższego wynika, że niesamodzielność powoduje zależność, czyli 
konieczność korzystania z pomocy bądź opieki innych osób z powodu upośledzenia 
fizycznych, psychicznych lub umysłowych funkcji organizmu. 

Według Profesora Brunona Synaka zależność jest stanem interakcji jednostki 
z drugą osobą, z grupami czy instytucjami, dysponującymi wartościami niezbędnymi 
do zaspokojenia ważnych potrzeb jednostki (biologicznych, materialnych, 
kulturalnych, psychospołecznych) która we własnym zakresie nie jest w stanie tego 
dokonać, co powoduje konieczność korzystania z pomocy innych.9 Zjawisko 
zależności wynikającej z choroby czy niepełnosprawności może występować we 
wszystkich fazach ludzkiego życia, jednak dane statystyczne pokazują, że  
w znacznym stopniu wiąże się ono z procesem starzenia się, a szczególnie  
z procesem tzw. podwójnego starzenia się ludności, czyli rosnącego udziału 
najstarszych grup wiekowych, powyżej 80 lat. Jak wskazują dane GUS obecnie 
osoby w wieku powyżej 80 lat i więcej stanowią ponad 4,3 % populacji. W roku 2030 
ich udział wzrośnie do około 5,9%, a w roku 2050 powyżej 10%. Należy przy tym 
zaznaczyć, że przeciętny wiek życia w zdrowiu to 60-63 lata. Trzeba również 
podkreślić, że w starszych grupach wiekowych maleje liczba osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością, a wzrasta liczba osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji. Dlatego wzrasta prawdopodobieństwo korzystania z pomocy osób 
trzecich przy wykonywaniu czynności dnia codziennego. Wzrost zapotrzebowania 
na różne formy wsparcia osób starszych o różnym stopniu samodzielności wynika  
z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze, istotną rolę odgrywają zmiany 
zachodzące w strukturze demograficznej społeczeństwa, polegające na starzeniu 
się polskiego społeczeństwa. Po drugie, od wielu lat można zaobserwować doniosłe 
przemiany społeczne, takie jak: osłabienie więzi rodzinnych, zanikanie rodzin 
wielopokoleniowych, zmniejszanie liczby osób w rodzinie (niska liczba potomstwa 
– poniżej prostej zastępowalności pokoleń), wzrost liczby gospodarstw 
jednoosobowych czy migracje.10 Wspomniane wyżej okoliczności wpływają na 
zakres i formę usług świadczonych w środowisku, które podejmowane są przez 
instytucje pozarodzinne, niejednokrotnie przez podmioty formalne działające  
w sposób profesjonalny i odpłatny. 

F. Colombo przedstawiła interesującą klasyfikację usług opieki 
długoterminowej biorąc pod uwagę dwa kryteria: zakres uprawnień do świadczeń 
opieki długoterminowej tzn. czy są one uniwersalne oraz stopień złożoności 

                                                           
8 Słownik języka polskiego PWN, w: https://sjp.pwn.pl (dostęp: 12.07.2022 r.). 
9 B. Synak, Teoretyczne i pojęciowe problemy zależności w starszym wieku (w:) J. Staręga-Piasek 

(red.), B. Synak (red.), Społeczne aspekty starzenia się i starości, Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego, Warszawa 1990, s. 88-108. 

10 J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
TWP w Warszawie, Warszawa 2012, s. 221-293. 

https://sjp.pwn.pl/
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systemów publicznego finansowania.11 Wyróżniła ona trzy modele: (1) 
finansowanie uniwersalne w ramach jednego systemu, (2) systemy mieszane i (3) 
systemy oparte o kryterium zamożności. 

W ramach modelu pierwszego badaczka wyróżniła trzy podsystemy: system 
finansowania oparty na podatkach (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia), system 
finansowania oparty na obowiązkowym ubezpieczeniu odrębnym od ubezpieczenia 
zdrowotnego (Niemcy, Japonia, Holandia, Luksemburg) oraz finansowanie  
w ramach uniwersalnego publicznego systemu ochrony zdrowia (Belgia). 

Drugą kategorię stanowią systemy mieszane w których uprawnienia do 
świadczeń mogą być zarówno uniwersalne, jak i oparte o kryterium zamożności.  
W rezultacie istnieją zróżnicowane programy i świadczenia opieki długoterminowej. 
W ramach systemów mieszanych mogą występować równoległe systemy 
uniwersalne, które zapewniają uniwersalne finansowanie jednego typu opieki (np. 
opieka pielęgnacyjna finansowana w ramach sytemu ochrony zdrowia w Szkocji) 
czy też dostęp do opieki w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych bądź 
opiekuńczo-leczniczych (Polska, Włochy). W systemach mieszanych obowiązują 
ponadto uniwersalne zasiłki lub subsydia uzależnione od dochodu (Irlandia, Austria, 
Francja). Można również zaobserwować w nich połączenie uniwersalnych zasiłków  
z zasiłkami, które są uzależnione od dochodu, co oznacza, że niektóre koszty opieki 
długoterminowej pokrywane są ze środków publicznych, a inne finansowane są 
tylko w oparciu o kryterium zamożności (Szwajcaria, Hiszpania). 

Trzeci system to system oparty o kryterium zamożności, w którym publiczne 
finansowanie opieki długoterminowej uzależniane jest zarówno od wysokości 
dochodu, jak i całego majątku osoby, która tej opieki potrzebuje (Stany 
Zjednoczone).  

Polska, według klasyfikacji F. Colombo, należy do tych krajów, gdzie 
funkcjonuje mieszany system publicznego finansowania opieki długoterminowej.  
W naszym kraju istnieje bowiem system uniwersalny, który jest oparty o kryterium 
potrzeb, jak również system, który jest uzależniony od dochodu. Pieniężne  
i rzeczowe świadczenia opieki długoterminowej mają zarówno charakter 
ubezpieczeniowy (system ubezpieczeń społecznych, publiczny system ochrony 
zdrowia) oraz zaopatrzeniowy (system polskiej pomocy społecznej). Wiąże się to  
z różnym finansowaniem tych świadczeń (ubezpieczenie/budżet) i z różnicami  
w uprawnieniach do ich otrzymywania. 

Innym ważny przyczynek do dyskusji nad opieką długoterminową stanowi 
przeprowadzona przez European Social Policy Network (ESPN) analiza systemów 
pomocy osobom wymagającym wsparcia bądź ich opiekunów. Została ona 
przeprowadzona w 35 krajach i dzięki temu pozwoliła na wyodrębnienie wśród nich 
dwóch grup krajów.12 W dwudziestu krajach stwierdzono występowanie 
rozwiniętych i ugruntowanych systemów wsparcia. Wsparcie w tych systemach 
może być kierowane bezpośrednio do osób sprawujących opiekę bądź do osób 
zależnych, które opłacają opiekunów z otrzymywanych środków, czyli w sposób 
pośredni.  

                                                           
11 F. Colombo, Typology of Public Coverage for Long-term Care in OECD Countries (w:) J. Costa-Font, 

Ch. Courbage (eds.), Financing Long-term Care in Europe. Institutions, Markets and Models, 
Palgrave Macmillan, London, s. 26-35. 

12 European Commission, Challenges in long-term care in Europe – A study of national policies 2018,  
w: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9185&langId=en 
(dostęp: 12.07.2022 r.) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9185&langId=en
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W ramach tych dwudziestu krajów wyróżniamy dwie następujące podgrupy: kraje  
o relatywnie wszechstronnych i kompleksowych systemach wsparcia opiekunów 
(Dania, Szwecja, Norwegia, Islandia, Finlandia) oraz kraje, w których wsparcie 
zostało ukierunkowane na opiekunów w tym opiekunów spokrewnionych, bądź na 
wsparcie osób zależnych, które opłacają opiekunów z otrzymanych środków 
(Austria, Belgia, Szwajcaria, Hiszpania, Niemcy, Francja, Irlandia). Warto 
odnotować fakt, że Niemczech, Luksemburgu i Belgii wprowadzono ubezpieczenie 
pielęgnacyjne. W pozostałych piętnastu krajach objętych badaniem występują  
w niewielkim stopniu rozwinięte systemy wsparcia opiekunów nieformalnych, jak 
również opieki instytucjonalnej. Wsparcie wówczas jest kierowane do osoby 
wymagającej pomocy. Jest to w dużej mierze system oparty na relacjach rodzinnych 
(Cypr, Czechy, Polska, Grecja, Estonia, Chorwacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta). 

Z prowadzonych rozważań wynika, że ryzyko niesamodzielności wiąże się  
w dużej mierze z okresem starości. Zdaniem autora niniejszej publikacji jest ono 
odrębnym ryzkiem od ryzyka starości, ale także odrębnym od ryzyka choroby czy 
inwalidztwa. Jak już wspomniano, w wielu krajach wobec deficytu środków 
prywatnych oraz słabo rozwiniętego rynku ubezpieczeń komercyjnych uznano 
niesamodzielność za ryzyko socjalne i objęto je zabezpieczeniem społecznym. 
Zagadnienie jest jednak skomplikowane, ponieważ nie ma jednego, uniwersalnego, 
powszechnie uznanego sposobu orzekania o niesamodzielności czy jednej, 
powszechnie obowiązującej definicji niesamodzielności. Większość organizacji 
międzynarodowych, takich jak WHO, OECD, ONZ czy UE nie wprowadziła 
jednolitego nazewnictwa. 

 
Rozwiązania krajowe 
W polskim systemie prawnym de lege lata nie zdefiniowano pojęcia 

niesamodzielności. W naszym prawodawstwie występuje natomiast bliskoznaczne 
pojęcie niezdolności do samodzielnej egzystencji. Z tytułu niezdolności do 
samodzielnej egzystencji przysługuje między innymi dodatek pielęgnacyjny13 lub 
zasiłek pielęgnacyjny.14 Polski ustawodawca zdefiniował również pojęcie osoby 
niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Z ustawy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, że jest to osoba, 
która ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Odwołanie do pojęcia 
niezdolności do samodzielnej egzystencji występuje również w ustawie  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zupełnym novum w polskim porządku prawnym jest ustawa o świadczeniu 
uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.15 Na podstawie 
tej ustawy wprowadzono do polskiego prawa zabezpieczenia społecznego 
świadczenie w wysokości 500 zł. Jest to stały, comiesięczny dodatek, który 
przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Wsparcie to 
przyznaje się osobie, która spełnia określone ustawowo warunki. 

Warto zwrócić uwagę, iż samo pojęcie niesamodzielności pojawiło się po raz 
pierwszy w dokumencie rządowym przyjętym 26 października 2018 roku przez 

                                                           
13 Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.  
14 Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które zostały uznane za niezdolne do samodzielnej 

egzystencji przez lekarza orzecznika ZUS, KRUS czy też komisje lekarskie służb mundurowych. Jest 
też przyznawany z urzędu wszystkim osobom, które ukończyły 75 rok życia. 

15 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842 z późn. zm.). 
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Radę Ministrów zatytułowanym „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. 
Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”. We wspomnianym dokumencie 
wyróżniono cztery obszary działań skierowane bezpośrednio do niesamodzielnych 
osób starszych i ich opiekunów. Należą do nich: (1) zmniejszanie skali zależności 
od innych poprzez ułatwienie dostępu do usług wzmacniających samodzielność 
oraz dostosowanie środowiska zamieszkania do możliwości funkcjonalnych tych 
osób, m.in. poprzez uregulowanie prawne ryzyka niesamodzielności – określenie 
kryteriów i stopni niesamodzielności oraz opracowanie standardów w zakresie 
teleopieki i telepomocy, (2) zapewnienie dostępu do profesjonalnych usług 
zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych dostosowanych do 
potrzeb starszych osób niesamodzielnych, (3) sieć usług środowiskowych 
i instytucjonalnych udzielanych osobom starszym, które są niesamodzielne, (4) 
system wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych przez 
instytucje publiczne, m.in. poprzez wspieranie organizowania opieki 
krótkoterminowej nad osobami niesamodzielnymi – tzw. opieka wytchnieniowa dla 
opiekunów. 

W obowiązującym stanie prawnym na opiekę długoterminową składają się 
świadczenia i usługi dostępne w ramach systemu ochrony zdrowia, powszechnego 
zabezpieczenia i ubezpieczenia społecznego, a także systemu pomocy 
społecznej.16 

 
Podsumowanie 
Pod pojęciem bezpieczeństwa socjalnego należy rozumieć realne gwarancje 

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jednostek i rodzin, 
zabezpieczające przed niedostatkiem lub obniżeniem poziomu życia 
spowodowanego głównie ryzykiem socjalnym. Dotychczas w Polsce nie było 
powszechnego dodatkowego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji. Wprowadzenie tego świadczenia od 1 października 2019 r. jest 
wyrazem prawnego wyodrębniania się nowego ryzyka społecznego: 
niesamodzielności. Z perspektywy nauk o bezpieczeństwie działania ustawodawcy 
należy ocenić pozytywnie, prowadzą one bowiem do rozszerzania zakresu 
podmiotowego i przedmiotowego prawa zabezpieczenia społecznego, o którym 
mowa w art. 67 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a co za tym idzie do 
zwiększenia zakresu ochrony. Jest to jednak dopiero początek budowania systemu 
opieki długoterminowej. Niewątpliwe zmiany demograficzne oraz spodziewane 

                                                           
16 Podstawowe akty prawa polskiego dotyczące opieki długoterminowej pochodzą z właściwości 

różnych działów administracji publicznej. Przykładowo, do ram prawnych regulujących instytucję 
opieki długoterminową można zaliczyć następujące akty prawne: Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz.1285 ze zm.) oraz przepisy wydane w powiązaniu z tą ustawą – Rozporządzenie ministra zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej z 29 października 
2013 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 742); Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kierowania do 
zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych z 25 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 
r. poz. 731); Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633); 
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268); Ustawa o 
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1818 ); 
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. 
U. z 2022 poz. 504); Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 615); Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 240); Ustawa z 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573); Ustawa z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1006). 
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problemy w zapewnieniu opieki osobom z niesamodzielnością, w tym w podeszłym 
wieku, będą wyzwaniem dla kolejnych pokoleń, dla systemów ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej, jak również innych działów zabezpieczenia społecznego, co 
wiąże się z postępującym procesem starzenia się społeczeństw rozwiniętych, w tym 
Polski. 

 
Streszczenie 
Artykuł poświęcony został zagadnieniu niesamodzielności jako ważnemu 

wyzwaniu bezpieczeństwa socjalnego. Zwrócono uwagę na dane statystyczne 
zgodnie z którymi potrzeby opiekuńcze w Polsce stale rosną i będą rosnąć, co wiąże 
się z postępującym procesem starzenia się naszego społeczeństwa. Stwierdzono, 
że opieka długoterminowa jest realizowana chociaż ani w prawie 
międzynarodowym, ani w prawie europejskim nie ma uniwersalnej definicji tego 
pojęcia. Omówiono syntetycznie wprowadzone do polskiego systemu prawnego od 
1 października 2019 r. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji (500+ dla osób niesamodzielnych) oraz sformułowano 
hipotezę, że jest to początek prawnego wyodrębniania się w polskim prawie 
zabezpieczenia społecznego nowego ryzyka społecznego: niesamodzielności. 

Słowa kluczowe: ryzyko socjalne, niesamodzielność, opieka długoterminowa, 
niepełnosprawność. 

 
Summary 
The article is focused on the issue of care dependency as an important 

challenge to social security. Particular attention is drawn to statistical data according 
to which care needs constantly grow and will grow in future which is directly related 
to the process of population ageing. It has been stated that long-term care is carried 
out despite the fact that neither in international nor in European law there is no 
universal definition of this concept. A short description is given of supplementary 
benefit for persons incapable of independent existence (500+ for persons with 
incapacity for independent existence) which has been introduced to Polish legal 
system since the 1st of October 2019. A hypothesis has been formulated that 
introduction of the above mentioned benefit marks the beginnings of legal existence 
of new social risk: care dependency. 

Key words: social risk, care dependency, long-term care, disability.  
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DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA ANGLIKAŃSKIEGO W POLSCE W PIERWSZEJ 
POŁOWIE XXI WIEKU (ASPEKTY PRAWNE) 

 
 

Wstęp 
Działalność Kościoła Anglikańskiego w Polsce w pierwszej połowie XXI wieku 

można oceniać w dwóch aspektach, pierwszy w kontekście relacji państwa 
polskiego do tego związku wyznaniowego oraz w kontekście jego położenia  
w wewnętrznej strukturze Kościoła Anglii. Kościół Anglikański w Polsce, od 
początku funkcjonowania w Polsce stanowi część państwowego Kościoła Anglii 
(ang. Church of England). W tej strukturze Kościół ten jest historycznie  
i administracyjnie jednością, ale również stanowi kapelanię oraz samodzielną 
parafię. Historycznie zaś był także jednostkę misyjną. Nie mniej jednak zawsze 
działa w strukturach Państwowego Kościoła Anglii. Względem Kościoła 
Anglikańskiego w Polsce można używać anglojęzycznej nazwy Church of England 
in Poland, bądź Anglican Church in Poland.1 

Powstanie Kościoła Anglii, jako odrębnego administracyjnie oraz konfesyjnie 
powiązane jest mocno z historycznym konfliktem króla Anglii – Henryka VIII Tudora 
z papieżem Klemensem VII.2 Złe relacje doprowadziły do oderwania się Kościoła 
w Anglii od rzymskiego papiestwa, choć powstały w ten sposób kościół uzyskał 
naturę katolicko – protestancką.3 Wydarzenia te były w pewnym trwającym procesie 
historycznym przyczynkiem do usamodzielnienia. W 1534 roku parlament angielski 
ogłosił tzw. akt supremacji (ang. Act of Supremacy), czyli ustawę 
o zwierzchnictwie (przywróconą później w 1559 roku), uznawaną za instrument 
dokonujący wyodrębnienia Kościoła w Anglii z rzymskiego katolicyzmu. Ustawa 
nadawała królowi Anglii tytuł głowy Kościoła, a w wersji z 1559 roku „Najwyższego 
Rządcy Kościoła Anglii” (ang. Supreme Governor of the Church of England). Akt 
supremacji został wydany 3 listopada 1534 roku (26 Hen. VIII c. 1). 

Kościół ten ma własną strukturę, ale także w sferze dogmatycznej  
i zasadach wiary oparty został na „39 artykułach” bądź „XXXIX artykułów”, ma 
własny Modlitewnik powszechny (ang. Book of Common Prayer) oraz co 
najważniejsze własne prawodawstwo kanony, powiązane z prawodawstwem 
państwowym w Anglii z uwagi na państwowy charakter. Należy zauważyć, że  
u początku funkcjonowania Church of England jedną z pierwszych spraw poza 
niezależnością była likwidacja klasztorów, co zarządził sam Henryk VIII w latach 
1536-1541, nie mniej, bo po blisko 500 latach, w 2019 roku Synod tego Kościoła 
formalnie uznał wspólnoty klasztorne jako trwały element tego Kościoła. Stanowi to 
doniosłe prawne wydarzenie.4 

Wracając na obszar współczesnej Polski, anglikanie na naszych ziemiach 
mają długowiekową tradycję dzielności, w pierwszej kolejności w XVII-XVIII wieku 

                                                           
1 Statut Kościoła Anglikańskiego w Polsce. https://www.anglicanchurch-poland.org/ [dostęp: 

17.09.2022]. 
2 T.J. Zieliński, Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Warszawa 2016, s. 42. 
3 K. Karski, Anglikanizm, Studia i Dokumenty Ekumeniczne, kwartalnik 2(6) 84, s. 51-52. 
4 https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-07/anglikanie-naduzycia-seksualne-normy-

zakony.html [dostęp: 16.09.2022]. 

https://www.anglicanchurch-poland.org/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-07/anglikanie-naduzycia-seksualne-normy-zakony.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-07/anglikanie-naduzycia-seksualne-normy-zakony.html
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przybywali tu duchowni anglikańscy z poselstwem do polskich królów, następnie 
kupcy działający w okolicach Żuław (Elbląg, Gdańsk). W XIX wieku na ziemiach 
polskich pod zaborami ich działalność była głównie wśród chrzczonych żydów  
i obejmowała różne miejscowości od centralnej części współczesnej Polski po 
ziemie zachodnie, wschodnie i południowe.5 

W XX wieku zaś do początku II wojny światowej działalność kościelna nadal 
zajmowała się szerzeniem chrześcijaństwa wobec neofitów pochodzenia 
żydowskiego. W okresie okupacji niemieckiej i radzieckiej w 1939-1945 władze obu 
okupacyjnych reżimów praktycznie zlikwidowały ten Kościół w aspekcie 
materialnym i ludzkim. W okresie po II wojnie światowej do początków 1990 roku 
praktycznie anglikanie w Polsce nie istnieli. Dopiero przemiany ustrojowe 
spowodowały powrót anglikanów do Polski i rejestrację ich Kościoła w 1995 roku.6 
W 1996 roku Polskę odwiedziła Królowa Elżbieta II, co było poniekąd związane 
także ze sprawami rejestracji tego związku wyznaniowego w Polsce, a o co toczyły 
się także debaty parlamentarne w Polsce w tym względzie.7 Sama zaś rejestracja  
i procedura trwała jeszcze kilka miesięcy i faktyczna zgodna nastąpiła dopiero 
decyzją w przedmiocie wpisu została podjęta w dniu 22 sierpnia 1996 roku po 
uzupełnieniu przez stronę kościelną wielu braków formalnych wniosku8. 

Niniejszy artykuł ma pokazać jak wyglądają w Polsce relacje państwa 
polskiego względem tego związku wyznaniowego w Polsce w pierwszej połowie XXI 
wieku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym statusu tego 
związku wyznaniowego oraz na jakich zasadach i gdzie prowadzona w Polsce jest 
obecnie działalność duszpasterska Kościoła Anglikańskiego i jak wygląda jego 
struktura organizacyjna. 

 
Dzieje anglikanów na ziemiach polskich 
 
a. Aspekty historyczne 
Relacje między państwem polskim a anglikanami można ułożyć w pewną linię 

dziejową w zależności od okresu w jakim anglikanie funkcjonowali na ziemiach 
polskich, co zostało we wstępie już podniesione. Wyróżnić można jako początkowy 
okres od XVI do 1854 roku (wojna krymska), następnie od drugiej połowy XIX wieku 
do 1939 roku (druga wojna światowa) oraz okres od końca XX wieku (początek lat 
90-tych) do czasów współczesnych. Okresy te wyznaczają przerwy  
w stałym funkcjonowaniu anglikanów i wywołane są aspektami politycznymi ze 

                                                           
5 https://www.anglicanchurch-poland.org/ [dostęp: 17.09.2022]. 
6 Pismem z dnia 27 listopada 1995 roku do dyrektora Departamentu Wyznań Urzędu Rady Ministrów dr. 

Andrzeja Czohary Kapelania Anglikańska w Warszawie (ang. Anglican Chaplaincy in Warsaw), wniosła 
o jej rejestrację jako działającego na terenie RP tzw. duszpasterstwa. Jako uzasadnienie wniosku 
wskazuje się obowiązek zapewnienia duchowego wsparcia wiernym anglikanom przebywającym 
w Polsce. Akta MSWiA – rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, segregator Kościoła 
Anglikańskiego w Polsce, pismo z dnia 27 listopada 1995 roku, s. 1 / 4. 

7 W dniu 10 kwietnia 1996 roku pismem do Marszałka Sejmu RP – Pana Józefa Zycha, z interpelacją 
poselską do Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów wystąpił poseł Tadeusz J. Zieliński z Klubu 
Parlamentarnego Unii Wolności w zw. z brakiem rejestracji tego związku wyznaniowego. Akta MSWiA 
– rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, segregator Kościoła Anglikańskiego w Polsce, 
interpelacja poselska z dnia 10 kwietnia 1996 roku, s. 1. 

https://dzieje.pl/wiadomosci/jedyna-wizyta-elzbiety-ii-w-polsce-w-1996-roku [dostęp: 16.09.2022]. 
8 Akta MSWiA – rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, segregator Kościoła Anglikańskiego 

w Polsce, decyzja z dnia 22 sierpnia 1996 roku, s. 1–4; DW/PW/6312-114/633/96. 

https://www.anglicanchurch-poland.org/
https://dzieje.pl/wiadomosci/jedyna-wizyta-elzbiety-ii-w-polsce-w-1996-roku
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strony okupujących Polskę sąsiadów Niemców, bądź Rosjan, których interiery nie 
zawsze były zbieżne z Wielką Brytanią. 

W pierwszym okresie od początku XVII do 1854 roku możemy mówić  
o niewielkiej ilości anglikanów na ziemiach polskich, szczególnie w początkowym 
okresie ich działalności. W XVI lub XVII wieku, choć wiadomo, że diaspora 
anglikańska była związana z poselstwami oraz pracą kupców. Wiadomo, że  
w okresie 1708-1807 działała kaplica anglikańska w Gdańsku. Jej zakończenie było 
związane z wojnami napoleońskimi. Posługa anglikańska w Polsce w związku  
z uznawaniem wpływu hierarchii rzymskokatolickiej przez Kościół Anglii nigdy nie 
dążyła do szerzenia chrześcijaństwa wśród polskich katolików. Działania 
duszpasterskie dotyczyły w tym okresie historycznym wyłącznie osób związanych  
z konfesją anglikańską, a prozaicznie zwianych z ich osiedleniem w Polsce. Tym 
samym posługa kościoła anglikańskiego była związana z duszpasterstwem wśród 
przybyszów z Imperium Brytyjskiego.9 

Inna sytuacja jest po okresie rozbiorów, w początkowym okresie XIX wieku do 
1854 roku, misjonarze Kościoła Anglikańskiego na ziemiach zaboru rosyjskiego, 
w tym w Królestwie Polskim byli zobowiązani do współpracy z Kościołem 
Ewangelicko – Augsburskim, w szczególności przy sporządzaniu aktach chrztów 
dla neofitów, ale także ogólnej współpracy. W tym tez okresie na terenie tzw. 
Kongresówki anglikanie mieli stosunkowo wielu wyznawców wśród nowo 
ochrzczonych. W międzyczasie prowadzono też akcje misyjne w Poznaniu 
w zaborze pruskim oraz Gdańsku, w tym ostatnim miejscu głównie wykonywano 
posługę duszpasterską wśród ludności napływowej z wysp Brytyjskich. Jednak  
z biegiem czasu anglikanie zwrócili swoją uwagę na liczne w Polsce skupiska 
żydów.10 

W 1809 roku w Londynie powstało Towarzystwo Krzewienia Chrześcijaństwa 
Wśród Żydów (ang. Foundation of The London Society for Promoting Christianity 
Among Jews), a w roku 1821 powstała jego pierwsza misja w Warszawie za zgodą 
władz carskich, w tym samego cara Aleksandra I. Udało się to z uwagi na 
wcześniejsze już w 1816 roku otwarcie w Warszawie Brytyjskie 
i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne (ang. British and Foreign Bible Society). 
Towarzystwo Szerzenia Chrześcijaństwa wśród Żydów w Warszawie początkowo 
było pod opieką duchownego ksiądza Lewisa Waya. Do otwarcia misji anglikańskiej 
wśród Żydów w Warszawie w XIX wieku przyczynili się także Adam Czartoryski 
i Franciszek Drucki-Lubecki.11 

W późniejszych latach otwarto placówki filialne misji warszawskiej również 
w Piotrkowie Trybunalskim, Radomiu, Lublinie, Poznaniu, Częstochowie, Kaliszu  
i Kielcach. W zaborze rosyjskim działalność Kościoła została przerwana w skutek 
wojny krymskiej, kiedy poddani brytyjscy zmuszeni byli do opuszczenia ziem 
Imperium Rosyjskiego w 1854 roku, a własność kościelna anglikanów została 
skonfiskowana. W 1867 roku rozpoczęła pracę nowa parafia anglikańska  
w Gdańsku, której carskie restrykcje nie dotknęły z racji położenia w zaborze 
Niemieckim.12 

                                                           
9 https://web.archive.org/web/20150122001320/http://www.anglicanchurch.pl/about-us/our-history/ 

[dostęp: 17.09.2022]. 
10 Jagodzińska A., „Duszozbawcy”? Misja i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia 

Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809–1939, Kraków-Budapeszt 2017, s. 10. 
11 Grelewski S., Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej, Lublin 1937, s. 399. 
12 https://www.anglicanchurch-poland.org/history [dostęp: 17.09.2022]. 

https://web.archive.org/web/20150122001320/http:/www.anglicanchurch.pl/about-us/our-history/
https://www.anglicanchurch-poland.org/history
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W 1875 roku misjonarze anglikańscy mogli powrócić do Warszawy  
i ponownie rozpocząć swoją pracę misyjną. Głównym miejscem pracy anglikanów 
w drugiej połowie XIX wieku była przede wszystkim Warszawa. W okresie 1875–
1908 zwierzchność nad anglikanami w Warszawie pełnił ksiądz James Oktawian 
Ellis. Stopniowo pod koniec XIX wieku anglikanie docierają także do Lwowa, gdzie 
z czasem tworzą pod zaborem austriackim nową placówkę.13 

W każdym z tych miejsc, tj. w zaborze rosyjskim, pruskim, austriackim 
obowiązywały nie tylko różny język w administracji lokalnej, ale także inne przepisy 
prawa, albowiem w sensie politycznym Gdańsk, Warszawa i Lwów były w innych 
dzielnicach zaborczych. 

Początek XX wieku i odzyskanie niepodległości przez Polskę stworzyło nowe 
możliwości dla Kościoła Anglikańskiego. Działalnością anglikanów na odzyskanych 
przez Polskę ziemiach, gdzie nowożytne i nowoczesne państwo polskie budowało 
nową administrację w tym wyznaniową, interesowały się służby dyplomatyczne 
brytyjskie w Polsce. Na skutek braku własnego wcześniej ustawodawstwa 
niejednolita linia działania urzędów centralnych i terenowych administracji w kwestii 
pracy misyjnej Kościoła często prowadziła do różnych problemów i mnożenia wielu 
dokumentów, a tym samym wydłużanie terminów administracyjnych w odpowiedzi 
na wnioski przedstawicieli anglikańskiej kościoła. Do tego dochodził brak unifikacji 
prawa w każdej części dawnych dzielnic zaborczych. W latach 20-tych XX wieku 
powstaje w Białymstoku Misja Barbikańska konkurująca z Misją Warszawską.14 
Następnie u schyłku II RP misje te wchodzą w unię z Jednotami Warszawską 
i Wileńską, co ma ułatwić im pracę misyjną i prowadzenie aktów stanu cywilnego. 
Stworzono w Warszawie także szkołę misyjną im. Emanuela.15 

Poza Warszawą anglikanie działali w 20- leci międzywojennym także na 
wschodnich terenach Rzeczypospolitej przede wszystkim w Białymstoku. Główną 
postacią Misji białostockiej był ksiądz Piotr Gorodiszcz. Misji białostockiej udało się 
utworzyć szereg placówek. Działała w szczególności w Białymstoku, Brześciu, 
Grodnie, Lublinie, Równem, Wilnie i Lwowie. W 1936 roku w Białymstoku przy  
ul. Rocha 25 konsekrowano zbudowany dla Misji kościół. Pod względem 
administracyjnym miała bardzo zbliżone problemy do misji w Warszawie. 

Z działalnością anglikanów w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym 
związane było Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan. Założono go w 1930 roku i jego 
głównym celem było unifikowanie działalności środowisk zajmujących się 
szerzeniem chrześcijaństwa wśród Żydów. Statut stowarzyszenia został przyjęty 
przez założycieli: ksiądz Herman Charles Carpenter i ksiądz J.E. Landsman 
reprezentujący Misję Warszawską16 oraz ksiądz Piotr Gorodiszcz i ksiądz Józef 
Fajans pochodzący z Misji Barbikańskiej.17 Stowarzyszenie funkcjonowało wg 
przepisów tymczasowych o stowarzyszeniach i związkach z dnia 17 marca 1906 
roku i zostało zarejestrowane w rejestrze „Komisarjatu Rządu” pod nr 969 - 

                                                           
13 https://www.anglicanchurch-poland.org/history[dostęp: 17.09.2022]. 
14 T.J. Zieliński,Schyłek istnienia Misji Barbikańskiej w Białymstoku na tle dziejów brytyjskich misji wśród 

Żydów na ziemiach polskich, „Myśl Protestancka”, 2004 nr 1-2, s. 29-30. 
15 https://www.anglicanchurch-poland.org/ [dostęp: 17.09.2022]. 
16 D. Williams, A Short History of  the Anglican Chaplaincy, Warsaw, Poland, 2018, s. 20. 
17 T. Wiśniewski, Nawracanie Żydów na ziemiach polskich. Misja Barbikańska w Białymstoku, Łódź 

2013, s. 220. 
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„Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan w Polsce” w dniu 13 stycznia 1930 roku o nr 
BP. 5062/29.18 

W dniu 1 października 1995 roku ksiądz David Williams stał się pierwszym 
stałym duchownym anglikańskim w Polsce. Od 1997 roku na mocy porozumienia  
z katolicką archidiecezją warszawską nabożeństwa odbywają się w kaplicy Res 
Sacra Miser przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Badaczka Maria 
Libiszowska-Żółtkowska, wskazuje, że członkami tego związku wyznaniowego są 
głównie przebywający w Polsce Anglicy i Amerykanie pracujący w placówkach 
dyplomatycznych i przedstawicielstwach firm o globalnym charakterze oraz 
nauczyciele języka angielskiego.19 

Kolejno posługę w kapelanii i parafii anglikańskiej w Warszawie pełnili: 1995–
1997 – kapelan ksiądz David Williams,  1997–2005 – kapelan ksiądz Stuart 
Robertson, 2005–2014 – kapelan ksiądz Robert Gamble, były Proboszcz (tytuł 
honorowy) a od 2014 – kapelan i proboszcz (2015) ksiądz David Brown. Od 2016 
roku anglikanie działają również w Krakowie i Trójmieście (Gdańsk, Sopot, 
Gdynia).20 Od 2021 roku także okresowo anglikanie warszawscy korzystają  
z Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Warszawie przy al. Solidarności 74. 
W okresie pandemii Covid-19 (2020-2022), wierni tego związku wyznaniowego 
korzystali z form zdalnych (tzw. Zoom Chapel) kultywowania wierzeń.21 

 
b. Aspekty prawne w ujęciu historycznym 
W XIX wieku w zaborze rosyjskim w regulacji prawnych można uznać, że 

anglikanie działali o zgodę osobistą cara Aleksandra I, co wiązano się z ukazem. 
Nadto w Królestwie Polskim car Aleksander I nadał ustawę konstytucyjną z dnia  
27 września 1815 roku, co spowodowało pewną prawną równość wyznań 
chrześcijańskich w używaniu praw cywilnych i politycznych. Jak wskazuje Paweł 
Leszczyński, Kościół Anglikański w Polsce od 1875 roku działał z mocy ukazu 
carskiego z dnia 29 listopada 1875 roku.22 Ponadto car Mikołaj II w dniu  
17 kwietnia 1905 roku ogłosił ukaz tolerancyjny.23 W odrodzonym w 1918 roku 
państwie polskim Kościół Anglikański miał status wyznania nieuznanego, choć 
działał wcześniej w Rosji i Niemczech. Po okresie tzw. wielkiej wojny (1914-1918), 
w 1919 roku wznowił swoją działalność. Kościół wtedy działał w Polsce w latach 20-
tych na terenie byłej już Kongresówki według reskryptu Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1921 roku. Należy też zauważyć, że 
w zasadzie w każdej byłej dzielnicy zaborczej istniały inne regulacje prawne. 
Dopiero Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.24 tzw. 
Konstytucja marcowa w kwestii religijnej dokonała pewnych ogólnych regulacji 
powszechnych. Wprowadzono dychotomiczny podział na związki wyznaniowe 
prawnie uznane wg art. 113–115 oraz prawnie nieuznane wg art. 116. Po wejściu 
anglikanów warszawskich i białostockich w unie ustrojowo-administracyjne 

                                                           
18 D. Flisiak, Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan w Polsce i dobroczynna działalność anglikanów 

w międzywojennej Polsce, „Acta Universitatis Lodzienis Folia Historica” (96), 2016, s. 172. 
19 Libiszowska-Żółtkowska M., Kościół Anglikański w Polsce, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, 

Warszawa 2001, s. 54-56. 
20 B.H. Toszek, Anglican Church In Poland, Acta Politica Polonica” nr 1/ 2017 (39), s. 94 
21 https://www.anglicanchurch-poland.org/ [dostęp: 17.09.2022]. 
22 P.A. Leszczyński, Centralna administracja wyznaniowa II RP: Ministerstwo Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego, Warszawa 2006, s. 101–102. 
23 Zb. Pr. Ros., Nr 63. Po. 526. 
24 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267). 
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z Jednotami Warszawską i Wileńską jako podstawę prawną działania wskazywano 
dekret carski z dnia 8 lutego 1849 roku dotyczący Kościołów reformowanych. 
Przyjęcie konstytucji kwietniowej z roku 193525, która w art. 5 ust. 2, stanowiła, że 
państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz 
wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, co można przyjąć, iż czyniono. 

Anglikanie w Polsce w 1995 roku zgłosili wniosek o rejestrację ich wspólnoty 
religijnej w myśl ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania,26 która wtedy została wpisana do rejestru kościołów i innych związków 
wyznaniowych z dniem 22 sierpnia 1996 w dziale A pod nr 114. Zgodnie z art. 2 
statutu Kościoła Anglikańskiego w Polsce podmiot ten „stanowi część Kościoła 
Anglikańskiego (Church of England27) i należy w nim do Diecezji Gibraltaru 
w Europie”. Po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r.28 zgodnie 
z art. 25 polskiej ustawy zasadniczej, Kościół Anglikański korzysta jak inne 
zarejestrowane wspólnoty religijne z zasady równouprawnienia kościołów i innych 
związków wyznaniowych. 

 
Współczesny status prawny 
Analiza statusu prawnego Kościoła Anglikańskiego w Polsce jest mocno 

związana z wewnętrznymi unormowaniami i miejscem w organizacji Kościoła Anglii. 
Ksiądz (ang. reverend) David Williams, podnosi, że od strony organizacji Wspólnoty 
Anglikańskiej (ang. The Anglican Communion), Kościół Anglikański składa się 
z kilku „prowincji", każda kierowana jest przez arcybiskupa. Zaś każda prowincja 
zawiera wiele „Diecezje" i każda kierowana jest przez biskupa. Arcybiskup 
Canterbury kieruje prowincją Canterbury i jest generalnie uznany za przywódcę 
Wspólnoty Anglikańskiej, przy czym nie ma on żadnego prawa zarządzania, 
w którejkolwiek z pozostałych prowincji. Król jest najwyższym gubernatorem 
prowincji Canterbury i York,29 przy czym monarcha nie ma bezpośredniego 
zwierzchnictwa. Wszyscy biskupi są mianowani i prezentowani przed objęciem 
swojego miejsca, ale w rzeczywistości są wybierani przez ciało składające się 
z biskupów, kapłanów i świeckich, zwanych Komisja ds. Zobowiązań Koronnych 
(ang. Crown Commointments Commission).30 

Kościół Anglii ma ustrój episkopalno-synodalny. Działanie administracyjne 
Kościoła rozciąga się na Anglię. Część jednak diecezji wykracza nawet poza Wielką 
Brytanię. Jednakże z tym wyjątkiem, że Kościół Anglii nie obejmuje działaniem 
Wielkiej Brytanii, gdzie działają inne Kościoły państwowe. Do Kościoła 
administracyjnie należą też wierni w Europie kontynentalnej, w tym w Polsce. 
Ponadto zwierzchnictwo Kościoła Anglii uznaje się w Maroku innych krajach w Azji. 
Parafie poza Wielką Brytanią należą do diecezji Gibraltaru w Europie. 

Badacz Zbigniew Hobgarski podnosi, iż Kościół Anglii jest kościołem  
o charakterze państwowym, dlatego to Król mianuje z wniosku Premiera 
arcybiskupów, biskupów oraz innych hierarchów kościelnych. Część biskupów jest 

                                                           
25 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227). 
26 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1435 , 1700). 
27 Statut Kościoła Anglikańskiego w Polsce. 
28 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, 

z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946.). 
29 W. Pałubicki, Leksykon religioznawczy, red. W. Tyloch i inni, Warszawa 1988, s. 8. 
30 https://www.gov.uk/government/organisations/crown-commercial-service [dostęp: 17.09.2022]. 
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członkami Izby Lordów. Koronację Króla dokonuje arcybiskup Canterbury.31 
Centralnym organem (prawodawczym i administracyjnym) jest Synod Generalny.32 

Kościół Anglii ma charakter episkopalny i prowincje dzielące się na diecezje, 
które zaś następnie dzielą się na parafie. W Kościele tym kobiety mają funkcję 
diakonów tzw. diakonis. Służba diakonis to głównie pomaganie księżom. Pierwsza 
kobieta biskup została wyświęcona w Anglii w 2014 roku.33 W Kościele Anglii istotne 
są też Synody zwane konwokacjami. Od XIX wieku obradują razem dwa lub trzy 
razy do roku. Tradycja ta związana jest z osobą arcybiskupa Teodora (668-690).34 

W Polsce najwięcej o ustroju Kościoła Anglikańskiego w Polsce stanowi jego 
statut. Zgodnie z art. 1 i 2 statutu Polski Kościół stanowi część Kościoła 
Anglikańskiego (Church of England) i należy do diecezji Gibraltaru w Europie.35 
Biskupi ww. Diecezji wykonują wobec KA w Polsce i jego parafii wszystkie 
uprawnienia określone w prawie statutowym.36 

Zgodnie z przedmiotowym Statutem, tj. art. 3 i 4 Kościół Anglikański  
w Polsce działa na całym swoim terytorium RP a jego siedzibą jest miasto stołeczne 
Warszawa.37 Kościół i parafie posiadają osobowość prawną. Zgodnie z art. 8 i 9 
Statutu, w skład Kościoła wchodzą duchowni i świeccy wierni, którzy mają żyć 
zgodnie z zasadami wiary i molarności. Wierni wspierają Kościół w potrzebie 
wykonywanych zadań i ofiarą pieniężną.38 

W myśl art. 10, 11 Statutu, członkowie Kościoła mają prawo udziału  
w nabożeństwach, odczytach i zebraniach i innych imprezach. Pełnoletni 
członkowie mają prawo udziału w zgromadzeniu parafialnym, wybrania i bycia 
wybranym. Nadto członkowie Kościoła niezależnie od płci mają równe prawa. 
W kościele działają duchowni wyświęceni wg zasad panujących w Kościele 
Anglikańskim. 

Zgodnie z art. 12 Statutu, Biskup wyznacza duchownego na stanowiska 
proboszczów, wikariuszy i diakonów oraz ma prawo ich odwołania. Jeżeli duchowny 
sprawujący kierownicze funkcje organu wykonawczego w KA w Polsce nie posiada 
polskiego obywatelstwa, Biskup przed powołaniem go na stanowisko sprawdza czy 
Minister – szef Urzędu Rady ministrów nie wyraża zastrzeżeń.39 

Zgodnie z art. 13 Statutu, istotne funkcje wykonuje Proboszcz w parafii, 
ponieważ to do niego należy duszpasterstwo, przepowiadanie Słowa Bożego, 
rozdzielanie Sakramentów, w tym Chrztu, udzielanie ślubów przed lub po cywilnej 
ceremonii zawarcia małżeństwa. Towarzyszy pogrzebom na cmentarzach 
komunalnych, a także za zgodą władz cmentarzy wyznaniowych także i tam. 
Proboszcz ma wiele funkcji, poza ww. jego obowiązkiem jest dbanie o majątek 
parafii. Proboszcz ma prawo reprezentacji parafii na zewnątrz względem władz 
administracyjnych i samorządowych i sądów. Proboszcz w imię otwartości 

                                                           
31 Z. Hobgarski, Kościół Anglii. Anglikanizm, [w:] Jak kwitnąca łąka, O kościołach i związkach 

wyznaniowych mniejszościowych w Polsce, Gdańsk 2007, s. 161. 
32 Ibidem, s. 161-162. 
33 https://www.newsweek.pl/swiat/libby-lane-swiecenia-biskupie-kosciol-anglikanski-

newsweekpl/hzmvydr [dostęp: 17.09.2022]. 
34 W. Wolarski, Britannica - edycja polska - tom 1 (A-an), 1997, s. 25. 
35 R. Brożyniak, M. Winiarczyk-Kossakowska, Kościół Anglikański w Polsce, w: Mniejszości wyznaniowe 

w Polsce. Prawo wewnętrzne (statutowe). Wprowadzenie, zbiór statutów, opracowanie, Warszawa 
2014, s. 685. 

36 Statut KA w Polsce z dnia 2.08.1996 roku, s. 1. 
37 Ibidem, s. 1. 
38 Ibidem, s. 2-3. 
39 Ibidem, s. 3. 
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ekumenicznej współpracuje z innymi zborami i parafiami Kościołów 
chrześcijańskich. Proboszcz też może w razie potrzeb kierować więcej niż jedną 
parafią. Kolejnym kapłanem w parafii jest wikariusz, z mocy udzielonych mu 
święceń, wykonuje on czynności liturgiczne, kaznodziejskie i sakramentalne, w tym 
udziela sakramentu Chrztu. Udziela ślub przed lub po ceremonii cywilnej zawarcia 
małżeństwa.40 

Na mocy art. 14 Statutu, wikariusz w parafii towarzyszy pogrzebom odprawiany 
na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych za zgodą odpowiednich władz 
kościelnych. Pomaga także proboszczowi w zleconych czynnościach.41 

W myśl art. 15 Statutu, istotne funkcje pomocnicze sprawuje też diakon  
w parafii. Diakon pomaga w przeprowadzeniu modlitw, wygłasza kazania, asystuje 
w odprawianiu Mszy, udzielaniu Sakramentu Chrztu. Diakon pomaga  
w przeprowadzeniu modlitw, może wygłaszać kazania, asystuje w odprawianiu 
Mszy a w przypadku braku proboszcza lub wikariusza udziela ślubu przed lub po 
ceremonii cywilnej zawarcia małżeństwa. Towarzysz pogrzebom jak proboszcz 
i wikariusz. Odwiedza chorych, a także uczy dzieci religii.42 

W myśl art. 16 Statutu, wiernymi świeckimi są osoby należące do jednego 
z Kościołów anglikańskich należących do Wspólnoty Kościołów Anglikańskich 
(Anglican Communion), albo będącym osobą, która przystąpiła do jednego  
z Kościołów Anglikańskich, będąc wcześniej ochrzczonym w innym Kościele 
chrześcijańskim, a chrzest jest uznany przez Kościoły Anglikańskie. Chrzest osoby 
niepełnoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.43 

Wg art. 17 Statutu, Członkostwo w Kościele ustaje przez śmierć, opuszczenie 
Polski i przystąpienie do innego wyznania. Członkostwo może ustać też na skutek 
ekskomuniki.44 

Z punktu widzenia reprezentacji organem zwierzchnim Kościoła jest proboszcz 
parafii warszawskiej, którego powołuje i odwołuje Biskup. Może on wykonywać 
funkcję proboszcza też w innej parafii. Proboszcz ma wiele funkcji, reprezentuje 
Kościół na zewnątrz, w stosunkach wewnętrznych może używać miana kapelana 
(ang. Chaplain) - określenie to funkcjonuje w praktyce, jako tytuł tradycyjny. 
Reprezentuje Kościół w stosunkach ekumenicznych z innymi Kościołami 
chrześcijańskimi. Proboszcz reprezentuje Kościół w sprawach majątkowych 
i finansowych. Proboszcza kontroluje Biskup przez zespół wizytatorów, co wynika 
z art. 18 Statutu.45 

Konferencja Kościelna zostanie powołana do pomocy Proboszczowi  
w sytuacji, gdy będzie mu podlegać więcej niż jedna parafia. Składać się ona ma 
z 3 delegatów każdej parafii. Szersze kompetencje Konferencji Kościelnej, określają 
art. 19-21 Statutu.46 

Parafie są tworzone i znoszone przez Biskupa. Parafia warszawska może 
używając nazwy Kapelania Anglikańska w Warszawie. Parafie samodzielnie 
decydują o swych sprawach majątkowych, finansowych, charytatywnych  
i edukacyjnych przestrzegając zwyczaju KA. W parafii działa komitet parafialny 
Parafie samodzielnie decydują o osobach proboszcza, zgromadzeniu parafialnym  

                                                           
40 Ibidem, s. 4. 
41 Ibidem, s. 4-5. 
42 Ibidem, s. 5. 
43 Ibidem, s. 5. 
44 Ibidem, s. 6. 
45 Ibidem, s. 6. 
46 Ibidem, s. 7. 
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i komitecie parafialnym. Komitet parafialny służy pomocą proboszczowi. Komitet 
parafialny podejmuje uchwały w obecności, co najmniej 1/3 głosów jego członków, 
na co wskazują art. 24-26 Statutu.47 

Majątek Kościoła dzieli się na składki w wysokości ustalonej przez proboszcza, 
darowizny, zapisy i spadki, dotacje Kościołów ze Wspólnot Anglikańskiej. Wysokość 
uposażenia duchownego ustala Biskup. Proboszcz parafii decyduje o wydatkach 
parafii. Kościół i parafie mogą przyjmować z kraju i z zagranicy nieruchomości 
i ruchomości. Nabywać i zbywać majątek. Dzierżawić lub najmować nieruchomości. 
Zakładać i posiadać konta bankowe w myśl art. 29-36 Statutu.48 

 
Zakończenie 
W pierwszej połowie XXI wieku Kościół Anglikański w Polsce został wpisany 

do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych z dniem 22 sierpnia 1996. 
Zgodnie z art. 2 jego Statutu Kościół Anglikański w Polsce stanowi część Kościoła 
Anglikańskiego (ang. Church of England) i należy w nim do Diecezji 
w Europie49 (ang. Diocese in Europe), Okręg Wschodni.50 Liczba wiernych kościoła 
obecnie nie jest wysoka i wacha się od momentu rejestracji od 40, do 100 - 199 
obecnie, co jest związane z aspektami społeczno-ekonomicznymi i kwestią 
atrakcyjności Polski, głównie dla społeczności anglikańskiej.51 

W latach 2000-2007 Kościół Anglikański w Polsce toczył postępowanie 
regulacyjne względem przejętego przez państwo majątku kościelnego 
w Warszawie przy ul. Sewerynów 3 przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną, 
na mocy którego zawarto ugodę w dniu 23 sierpnia 2007 r. między stronami 
postępowania.52 W ten sposób strona kościelna odzyskała w odszkodowaniu 
i w nieruchomościach zamiennych swoje wierzytelności wynikające z roszczeń 
zgłoszonych w postępowaniu regulacyjnym.53 

W 2019 roku, przedstawiciel Kościoła Anglikańskiego w Polsce brał także 
czynny udział w związku z pracami Rady do spraw współpracy z kościołami  
i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych osobowych 
działającej przy Ministrze Cyfryzacji.54 Ten związek wyznaniowy jak  
i inne w związku z tym dostosował w Polsce wymogi Ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”) uchwalone przez Parlament 
Europejski oraz Radę Europejską.55 Obecnie wierni tego wyznaniowego łączą się 
często w nabożeństwach z wiernymi Kościoła Ewangelicko- Reformowanego  
w Warszawie, jak to już miało miejsce historycznie oraz zajmują się akcjami 

                                                           
47 Ibidem, s. 7-10. 
48 Ibidem, s. 11-12. 
49 Dawniej diecezja Gibraltaru w Europie. 
50 P. Borecki, C. Janik, Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce, 

Warszawa 2012, s. 448. 
51 P. Ciecieląg, i inni, Wyznania religijne w Polsce w latach 2015–2018, Warszawa 2020, s. 220-221. 
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charytatywnymi, w tym także tymi związanymi z niesieniem pomocy dla 
zaatakowanej przez Rosjan w lutym 2022 roku Ukrainy.56 

Kościół Anglikański w Polsce bezpośrednio podlega szczególnym regulacjom 
prawnym obowiązującym w Kościele Anglii (państwowym Kościele angielskim). 
Dlatego w pracy przedstawione zostały zagadnienia wpływu parlamentu 
brytyjskiego, monarchy oraz sądownictwa kościelnego Zjednoczonego Królestwa 
na działalność anglikanów w Polsce. Ukazano także regulacje prawne 
funkcjonowania parafii, diecezji oraz konkretnej Diecezji w Europie, do której należy 
Kościół Anglikański w Polsce. Istotnym elementem w samej dysertacji jest 
przedstawienie norm prawa kanonicznego obowiązującego w Kościele Anglii (ang. 
Canons of the Church of England), a co za tym idzie w anglikańskiej denominacji  
w Polsce. 

 
Streszczenie 
Problematyka relacji państwo Polskie a Kościół Anglii w Polsce, zwanym też 

Kościołem Anglikańskim w Polsce jest kilku wiekowa. Relacje te w zależności od 
sytuacji politycznej były prawidłowe. Kościół w okresie wolnej Polski, zarówno  
I Rzeczypospolitej, jak i II Rzeczypospolite oraz w obecnej Polsce, zasadniczo 
swobodnie działa. Aktualnie ten inny związek wyznaniowy funkcjonuje na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania. W rezultacie w XXI wieku jest prawnie chroniony w swojej sferze 
prawnego funkcjonowania w Polsce i faktycznej działalności. Kościół ten zakończył 
już w 2007 roku postępowanie regulacyjne przed Międzykościelną Komisją 
Regulacyjną oraz dostosował w Polsce swoje przepisy do ogólnych wymogów 
związanych z danymi osobowymi, co wskazuje na aktywne i szerokie działanie tej 
grupy wyznaniowej w Polsce. 

Słowa kluczowe: Kościół Anglikański w Polsce, Międzykościelna Komisja 
Regulacyjna, postępowanie regulacyjne. 

 
Summary 
The issue of the relationship between the Polish state and the Church of 

England in Poland, also known as the Anglican Church in Poland, is several 
centuries old. These relations, depending on the political situation, were correct. 
The Church in the period of free Poland, both in the First Republic and in the Second 
Polish Republic, and in present-day Poland, operates freely in principle. Currently, 
this other religious association operates on the basis of the provisions of the Act of 
May 17, 1989 on the guarantees of freedom of conscience and religion. As a result, 
in the 21st century it is legally protected in its legal sphere of functioning in Poland 
and its actual activity. In 2007, this church completed the regulatory proceedings 
before the Inter-Church Regulatory Commission and adjusted its regulations in 
Poland to the general requirements related to personal data, which indicates the 
active and broad activity of this religious group in Poland. 

Key words: Anglican Church in Poland, Inter-Church Regulatory Commission, 
Church Conduct. 
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FAKTYCZNE I PRAWNE ASPEKTY POSTĘPOWANIA REGULACYJNEGO 
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ PRZED MIĘDZYKOŚCIELNĄ KOMISJĄ REGULACYJNĄ 
 

 
Uwagi wstępne  
Rewindykacja mienia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego 

w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: KEM) przed Międzykościelną Komisją 
Rewindykacyjną (dalej: MKR) toczyła się z mocy przepisów ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, gdzie dodano rozdział 
III a zatytułowany „Regulacja spraw majątkowych niektórych kościołów”. Zgodnie 
z art. 38a ust. 1 pkt 2), który stanowił, iż tworzy się Międzykościelną Komisję 
Regulacyjną, w celu ostatecznego uregulowania spraw majątkowych między 
Państwem a Kościołami i ich osobami prawnymi, które zgłosiły roszczenia w trybie 
i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.1 
Zasadą wynikającą z powyższej regulacji jest to, że jeżeli przywrócenie kościelnej 
osobie prawnej własności nieruchomości nie jest możliwe z uwagi na trudne do 
przezwyciężenia przeszkody, przyznaje się jej nieruchomość zamienną, a jeżeli nie 
jest to możliwe, osobie tej przyznaje się odszkodowanie ustalone według przepisów 
o wywłaszczeniu nieruchomości. Niniejsze postępowanie regulacyjne było 
prowadzone w ramach III Zespołu Orzekającego Międzykościelnej Komisji 
Regulacyjnej (dalej: MKR) a dotyczących wyłącznie spraw Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego w RP (dalej: KEM). W składzie pełnomocników KEM występował 
od początku ks. Zbigniew Kamiński, który prowadził sprawy KEM przed MKR. Należy 
pamiętać, że sprawy te są pokłosiem polityki poprzednich władz Polski ludowej 
i PRL.2 Na to też wpłynęła II wojna światowa oraz wcześniejsza polityka wyznaniowa 
w II RP.3 Mimo wejścia w część świątyń KEM na ziemiach odzyskanych władze 
w sposób dowolny kształtowały swobodę z ich korzystania.4 To wynika też zawsze 
ze specyfiki położenia związków wyznaniowych w społeczeństwie w aspekcie 
polityki państwa.5 Dopiero zmiany polityczne w III RP spowodowały realne 
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możliwości dochodzenia roszczeń przez KEM od państwa w sprawach 
majątkowych.6 

KEM dochodzi w niniejszym postępowaniu swoich roszczeń bezpośrednio na 
podstawie art. 36a. ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że na wniosek 
kościelnych osób prawnych wszczyna się postępowanie regulacyjne w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości lub ich części, będących 
uprzednio własnością Episkopalnego Kościoła Metodystycznego (Bischöfliche 
Methodistische Kirche) i Społeczności Ewangelickiej (Evangelische Gemeinschaft), 
w celu przywrócenia w nich sprawowania kultu religijnego, działalności oświatowo-
wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej i opiekuńczo-wychowawczej. 

Patrząc od strony składu osobowego Zespołu Orzekającego, jak wskazuje 
ks. Zbigniew Kamiński, „…ze strony Kościoła od samego początku jej powołania jest 
niezmienny: współprzewodniczący ks. Zbigniew Kamiński (do roku 2013 zastępca 
zwierzchnika Kościoła z tytułem Superintendenta).7” Członkiem ze strony kościelnej 
jest adwokat Ewa Książek. Natomiast ze strony rządowej skład na przestrzeni lat 
ulegał zmianie. Na początku prac Komisji byli to: współprzewodniczący - prof. dr hab. 
Zbigniew Cieślak, członek Marzena Hawryluk a sekretarzem była pani mgr Iwona 
Dykczak-Skorupska, zaś protokolantem p. Halina Wasilewska. W miejsce Iwony 
Dykczak-Skorupskiej, która odeszła na emeryturę, sekretarzem Komisji została pani 
Halina Wrzosek, pełniąca tę funkcję do samego końca prac tego Zespołu 
Orzekającego MKR.8 

W roku 2003 w skład Komisji, jako jej członek ze strony rządowej wchodził prof. 
dr hab. Marek Barański. Natomiast w roku 2006 ze strony rządowej był Jarosław 
Ołowski. W roku 2007 stronę rządową w roli współprzewodniczącej występowała 
pani Kamilla Duda-Kawecka, a protokolantką była pani Agnieszka Achtabowska.9 
Od roku 2015 roku współprzewodniczącym ze strony rządowej był dyrektor Piotr 
Witkowski, a członkiem Agnieszka Krauzowicz, protokolantką Ewa Ignciuk. Obecny 
skład III Zespołu Orzekającego MKR ze strony rządowej wygląda następująco 
dyrektor Piotr Witkowski, jako współprzewodniczący oraz p. Agnieszka Glapiak, jako 
członek. Sekretarzem MKR jest p. Halina Wrzosek.10 Sprawy KEM zakończyły się 
w 2018 roku ostatecznie przed MKR. 
 

Poszczególne sprawy regulacyjne przed MKR 
Faktycznie do MKR wpłynęło łącznie 30 spraw z wniosku strony kościelnej KEM 

w tym postępowaniu regulacyjnym. Sprawy te miałby skomplikowany charakter 
prawny oraz faktyczny przez co proces rewindykacyjny w ramach tego 
postępowania trwał wiele lat. 

Wszystkie te sprawy dotyczą nieruchomości kościelnych po niemieckim 
poprzednikach prawnych tego związku wyznaniowego na tzw. Ziemiach Zachodnich 
i Północnych, tj. Społeczności Ewangelickiej (Metodystycznej). Wszystkie 
roszczenia zostały zgłoszone wnioskiem z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do 
MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi w celu sprawowania kultu 

                                                           
6 E. Puślecki, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP [w:] W drodze za Chrystusem. Kościoły 

chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie, Kraków 2009, s. 80. Zob. też J. Borowiak, Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce, Warszawa 1999, s. 28. 

7 A.A., korespondencja autora z ks. Zbigniewem Kamińskim z dnia 8 kwietnia 2017 r.  
8 Tamże. 
9 Tamże. 
10 Tamże. 
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a podstawą prawną wniosku jest art. 36a ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 59, 
poz. 375).11 Poniżej przedstawiam opis poszczególnych spraw wg numeru ich 
rejestracji w MKR. 

Sprawa Białogard, sygn. akt: W.MKR-6785-III-70/2000. Wnioskiem 
z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie 
Kościołowi w celu sprawowania kultu w Białogardzie. Nieruchomość ta jest 
zabudowana i położona przy ul. Czeskiej 1 (dawna Bohemestrasse 1) stanowiący 
działkę nr 642, ob. 6. Pismo podpisał ks. Zbigniew Kamiński.12 Niniejsze 
postępowanie zostało ostatecznie umorzone w sprawie z braku dostępnych 
dokumentów.13 

Sprawa Bydgoszcz, ul. Zduny, sygn. akt: W.MKR-6785-III-71/2000. Tu także 
wnioskiem z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania 
nieodpłatnie Kościołowi w celu sprawowania kultu w Bydgoszczy. Nieruchomość ta 
jest zabudowana i stanowi pow. 11 arów 79 mkw., przy ul. Zduny 10 (dawna nazwa 
Troepferstrasse) i ma dawną KW Tom XIII., karta NR 795. Na nieruchomości 
współcześnie wybudowany jest budynek mieszkalny będący poprzednio własnością 
Społeczności Ewangelickiej (Evangelishe Gemainschaf). W sprawie wiadomo, że 
MKR wydała zarządzenie o wszczęciu postępowania dotyczącego zabudowanej 
nieruchomości o pow. 11 arów 79 mkw., przy ul. Zduny 10 i nr ew. 24/3, gdzie jest 
obecnie budynek o rejestrowej jednostce G.10947-1 z mapy 128 ob. Miasta 
Bydgoszcz-128 i KW nr 61750 o pow. 0,0649 ha.14 Pod zarządzeniem podpisała się 
członek MKR, p. Ewa Książek. Niniejsze postępowanie nie znalazło uzgodnienia 
stanowiska przed MKR.15 

Sprawa Bydgoszcz, ul. Libelta, sygn. akt: W.MKR-6785-III-72/2000. Tu także 
wnioskiem z dnia 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie 
przekazania nieodpłatnie Kościołowi w celu sprawowania kultu w Bydgoszczy. 
Nieruchomość ta znajduje się przy ul. Libelta 12 (dawna nazwa Bachmanstrasse). 
Dawniej i dziś stanowiła budynek mieszkalny będący poprzednio własnością 
Społeczności Ewangelickiej (Evangelishe Gemainschaf).16 Pismem z 28 maja 2001 
roku KEM do MKR przesłał informacje o działce wskazując KW i właściciela 
Bydgoską Spółdzielnie Mieszkaniową w Bydgoszczy. KEM stara się o zwrot w trybie 
art. 38b ust. 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania na cele 
przywrócenia kultu i/lub działalności charytatywno- opiekuńczej.17 Nadto KEM opiera 
wniosek o zapisy ustawy partykularnej o KEM art. 4 i 35 ust. 1. Pismo podpisał  
Za-ca Superintendenta Naczelnego KEM ks. mgr. Zbigniew Kamiński. MKR wydała 
zarządzenie w sprawie o sygn. akt: W.MKR-6785-III-72/2000 dotyczącego 
zabudowanej dawnej parceli jak we wniosku opisanym powyżej. Wpisano na 
zarządzeniu, że to jednostka rejestrowa G.17706-25 z mapy 166 w ob. Miasta 
Bydgoszcz - 166 i KW 2629 o pow. 1276 mkw.18 Pod zarządzeniem podpasała się 

                                                           
11 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98, s. 1-3. 
12 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98, s. 1-3. 
13 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
14 Akta KEM, zarządzenie MKR z dnia 28 czerwca2001 r., W.MKR-6785-III-72/2000, s. 1. 
15 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
16 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98,, s. 1-3. 
17 Akta KEM, pismo KEM do MKR z dnia 28 maja 2001 r., MKR-III-72/2000, s. 1. 
18 Akta KEM, zarządzenie MKR z dnia 28 czerwca 2001 r., W.MKR-6785-III-72/2000, s. 1. 
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członek MKR - p. Ewa Książek. Niniejsze postępowanie zostało umorzone przed 
MKR.19 

Sprawa Czarne, sygn. akt: W.MKR-6785-III-73/2000. Wnioskiem z 14 grudnia 
1998 roku strona kościelna (KEM) wystąpił do MKR w sprawie przekazania 
nieodpłatnie Kościołowi w celu sprawowania kultu w miejscowości Czarne. 
Nieruchomość ta jest zabudowana i mieści się przy pl. Wolności. Wg rejestru 
gruntów obecnie podzielona jest na dz. o nr: 63/1 o pow. 5493 mkw., arkusz 8, KW 
14316, 49/3 o pow. 1012 mkw., arkusz 8, KW 14189. Poprzednim właścicielem był 
Bischofliche Metodistische Kirsche. Nieruchomość jest w części własnością tutejszej 
Gminy 92/100 i w 8/100 własnością osób fizycznych. Zaś dz. ew. 8-63/1 o KW nr 
1416 jest własnością Gminy Czarne. KEM stara się o zwrot w trybie 38b ust. 1 
ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania na cele przywrócenia kultu.20 
Nadto KEM opiera wniosek o zapisy ustawy partykularnej o KEM art. 4 i 35 ust. 1. 
Działka ma nr ew. 8-49/3 i KW nr 22648 jest częściowo własnością Gminy Czarne 
i osób fizycznych.21 Pismem z dnia 27 sierpnia 2001 roku Urząd Gminy Czarne, 
wskazał, iż nie kwestionuje roszczeń KEM. Podniósł, że przedmiotowy obiekt 
sakralny spłonął w latach 50-tych.22 Niniejsze postępowanie nie znalazło 
uzgodnienia stanowiska przed MKR.23 

Sprawa Człuchów, ul. Zamkowa, sygn. akt: W.MKR-6785-III-74/2000. Tu KEM 
wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi w celu 
sprawowania kultu w Człuchowie. Nieruchomość ta jest zabudowana i posadowiona 
przy ul. Rola- Żymierskiego (dawna nazwa Koenigstrasse) działka nr 22, arkusz 10, 
pow. 632 mkw i KW nr 18783. Poprzednim właścicielem był Bischofliche 
Metodistische Kirsche.24 Pismem z dnia 28 maja 2001 roku KEM do MKR przesłał 
informacje o działce wskazując KW i właściciela Gmina Miasto Człuchów. KEM stara 
się o zwrot w trybie art. 38b ust. 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania na cele przywrócenia kultu i/lub działalności charytatywna i opiekuńcza.25 
Niniejsze postępowanie nie znalazło uzgodnienia stanowiska przed MKR.26 

Sprawa Człuchów, ul. Batorego, sygn. akt: W.MKR-6785-III-75/2000. Ta 
nieruchomość kościelna o jaką wystąpiła strona kościelna jest zabudowana 
i posadowiona przy ul. Batorego z ul. Jerzego z Dąbrowy (dawna nazwa 
Kaldeverstrasse) działka nr 1, arkusz 1, pow. 2164 mkw. Poprzednim właścicielem 
był Bischofliche Metodistische Kirsche. Pismem z dnia 28 maja 2001 roku KEM do 
MKR przesłał informacje o działce wskazując KW i właściciela Powiat Człuchów 
a użytkownik Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Człuchowie. MKR 
w dniu 29 czerwca 2001 roku wydała zarządzenie w sprawie nieruchomości 
z wniosku o nr KW 14941 i nr ew. 1-22. Nieruchomość posadowiona jest przy  
ul. Batorego z ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie.27 Zarządzenie podpisała p. Ewa 
Książek - członek MKR. Niniejsze postępowanie nie znalazło uzgodnienia 
stanowiska przed MKR.28 

                                                           
19 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
20 Akta KEM, pismo KEM do MKR z dnia 28 maja 2001 r., IW.MKR-III-73/2000, s 1. 
21 Akta KEM Z. Kamińskiego, zarządzenie MKR z dnia 28 czerwca 2001 r., W.MKR-III-73/2000, s. 1. 
22 Akta KEM Z. Kamińskiego, pismo Urzędu Gminy do MKR z dnia 27 sierpnia 2001 r., s. 1-3. 
23 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
24 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98,, s. 1-3. 
25 Akta KEM, pismo KEM do MKR z dnia 28 maja 2001 r., W.MKR-6785-III-74/2000, s.1. 
26 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
27 Akta KEM, zarządzenie MKR z dnia 28 czerwca 2001 r., W.MKR-6785-III-75/2000, s. 1. 
28 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
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Sprawa Gdańsk, ul. Igielnicka, sygn. akt: W.MKR-6785-III-76/2000. Ta 
nieruchomość kościelna jest zabudowana i posadowiona przy ul. Igielnickiej 1 róg 
ul. Obornika (dawna nazwa Noethelstrasse) i składającej się dawniej z parceli: 
nr 848, pow. 0,0112 ha, nr 849, ul. Igielnicka 2, pow. 0,0168 ha, nr 552, ul. Igielnicka 
3 i 4 o pow. 0,0135 ha, nr 553, ul. Igielnicka 5, pow. 0,0115 ha, nr 554, ul. Igielnicka 
6, pow. 0,0158 ha. Poprzednim właścicielem był Bischofliche Metodistische Kirsche. 
Wg dokumentów z Pomorskiego Urzędu wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 
4 sierpnia 2005 roku istnieje zapis na dokumencie tej świątyni: budynek 4 piętrowy 
przy ul. Igielnickiej 1 róg ul. Oborniki w Gdańsku, nosi ślady kościoła w stylu 
gotyckim, zachował się krzyż przy wejściu frontowym, zachowała się inskrypcja 
z napisem: „Imanauel - Gemainde Metodisten Kirhen”. Sam budynek jest wypalony 
i zniszczony w 50 procentach. Utrzymały się mury zewnętrzne a na parterze jest 
duża sala, która nosi ślady kaplicy. Po przekazaniu tego budynku Kościołowi 
metodystycznemu, ten przystąpił do zabezpieczenia i remontu. Wskazano podstawę 
przekazania Dz. U. RP z dnia 29 października 1945 roku art. 46 (lub 16) o stosunku 
państwa do Kościoła metodystycznego oraz dekret z dnia 16 października 1945 roku 
art. 1 Kościół Metodystyczny w RP korzysta jako równouprawniony z innymi 
wyznaniami z wolności religijnej. Niniejsze postępowanie rozstrzygnięto przed 
MKR.29 Jak czytamy w protokole nr 16-1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gdańska, które odbyło się 27 stycznia 2016 roku, pkt 2 „W 2007 roku 
Międzykościelna Komisja Regulacyjna orzekła o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz 
Kościoła Ewangelicko Metodystycznego nieruchomości położonej przy  
ul. Igielnickiej i przy ul. Katarzynki 7 i 9. Gmina Gdańsk była stroną tego 
postępowania, podnosiła swoje argumenty, natomiast decyzję, co do przekazania 
nieruchomości Kościołowi podjęła Komisja”.30 Konkludując, jak mówi ks Zbigniew 
Kamiński, w roku 2007 Komisja orzekała o zwrocie przedmiotowej nieruchomości 
w Gdańsku.31 

Sprawa Głogów, sygn. akt: W.MKR-6785-III-77/2000. Wnioskiem z 1998 roku 
KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi w celu 
sprawowania kultu w Głogowie. Nieruchomość ta jest zabudowana (dawna nazwa 
Bailstrasse). Poprzednim właścicielem był Bischofliche Metodistische Kirsche.32 
KEM wycofał wniosek z postępowania regulacyjnego przed MKR.33 

Sprawa Goleniów, sygn. akt: W.MKR-6785-III-78/2000. Wnioskiem z 1998 roku 
KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi w celu 
sprawowania kultu w Goleniowie. Nieruchomość ta jest zabudowana. Nie było 
dokładnych informacji odnośnie tej nieruchomości. Niniejszy wniosek wycofano 
z postępowania przed MKR.34 

Sprawa Gorzów Wlkp., sygn. akt: W.MKR-6785-III-79/2000. Wnioskiem 
z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie 
Kościołowi w celu sprawowania kultu w Gorzowie Wlkp. Nieruchomość ta jest 
zabudowana i posadowiona przy ul. Jarosława Dąbrowskiego (dawna nazwa 
Moltkestrasse 9). Dawna KW tom 209, karta nr 4386. Poprzednim właścicielem była 

                                                           
29 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
30 A.A., protokół z dnia 27 stycznia 2016 r., BRMG-0012/KR-I/01/2016, s. 2. 
31 A.A., korespondencja autora z ks. Zbigniewem Kamińskim z dnia 8 kwietnia 2017 r. 
32 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98, s. 1-3. 
33 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
34 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
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Społeczność Ewangelicka. Obecnie na działce jest budynek Okręgowej Izby 
Lekarskiej. Postępowanie zostało umorzone.35 

Sprawa Jastrowo, sygn. akt: W.MKR-6785-III-80/2000. Wnioskiem z grudnia 
1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi 
w celu sprawowania kultu w Jastrowie. Nieruchomość ta jest zabudowana 
i posadowiona przy ul. Inwalidów (dawna nazwa Wilhelm Kube Strasse). Działka  
nr 521, ob. 114 o pow. 795 mkw. i budynku o pow. 971 mkw. Poprzednim 
właścicielem była Społeczność Ewangelicka.36 Niniejsze postępowanie zakończyło 
się wycofaniem wniosku przed MKR.37 

Sprawa Jeczniki Wielkie, sygn. akt: W.MKR-6785-III-81/2000. Wnioskiem 
z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie 
Kościołowi w celu sprawowania kultu w Jecznikach Wielkich. Nieruchomość ta jest 
zabudowana. Poprzednim właścicielem był Bischofliche Metodistische Kirsche. 
Niniejsze postępowanie przed MKR zostało zakończone, ale brak informacji, co do 
sposobu załatwienia sprawy.38 

Sprawa Kołobrzeg, sygn. akt: W.MKR-6785-III-82/2000. Wnioskiem 
z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie 
Kościołowi, w celu sprawowania kultu w Kołobrzegu. Nieruchomość ta jest 
zabudowana i posadowiona przy ul. E. Gierczaka (dawna nazwa Shlifenstrasse). 
Poprzednim właścicielem był Bischofliche Metodistische Kirsche. W piśmie z dnia 
28 maja 2001 roku, KEM do MKR wskazuje, „że w ślad za wnioskiem z dnia 
14 grudnia 1998 l.dz. 187/KG/98, przesyła następujące dane dotyczące wniosku 
o przekazanie na własność nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy 
ul. E. Gierczak 40. W istocie nieruchomość stanowi działkę zabudowaną 
o powierzchni 0.0217 ha oznaczoną numerem ewidencyjnym 301/1 (jednostka 
rejestrowa: G.1827) z mapy 189 w obrębie Kołobrzeg - 12 i posiadająca urządzoną 
księgę wieczystą nr 11495. Wnioskodawca pisze, że Wskazana nieruchomość jest 
własnością Gminy Miejskiej Kołobrzeg z siedzibą Kołobrzeg, ul Ratuszowa 13; 
użytkownik wieczysty Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska 
„Komunalnik” z siedzibą w Kołobrzegu. Zaś KEM ubiega się o zwrot nieruchomość 
w oparciu o art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 319), bowiem stanowiła ona 
własność Biskupiego Kościoła Metodystycznego (Bisoefliche Metodistische Kirche), 
którego Kościół Ewangelicko-Metodystyczny jest następcą prawnym w oparciu o art. 
4 i 35. ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 roku 
Nr 97, poz. 479 z późniejszymi zmianami)”.39 Niniejsze postępowanie nie znalazło 
uzgodnienia stanowiska przed MKR.40 

Sprawa Koszalin, sygn. akt: W.MKR-6785-III-83/2000. Wnioskiem z 14 grudnia 
1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi 
w celu sprawowania kultu w Człuchowie. Nieruchomość ta jest zabudowana 
i posadowiona przy ul. Zwycięstwa 127 (dawna nazwa Rogzwer 3) i księdze 
hipotecznej tom nr 53, karta 1712. Poprzednim właścicielem był Bischofliche 

                                                           
35 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
36 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98,, s. 1-3. 
37 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
38 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
39 Akta KEM Z. Kamińskiego, pismo KEM z dnia 28 maja 2001 r., znak: L. dz. 9/KG/01, s. 1. 
40 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
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Metodistische Kirsche. Pismem (L.dz. 80/KG/01) z 28 maja 2001 roku KEM do MKR 
przesłał informacje o działce wskazując KW i właściciela 2/3 Kościół 
Zielonoświątkowy Zbór Betel z s. Koszalin ul. Zwycięstwa 127, a w 1/3 w tutejsza 
Parafia KEM z s. Koszalin ul. Zwycięstwa 127.41 Niniejsze postępowanie nie znalazło 
uzgodnienia stanowiska przed MKR.42 

Sprawa Legnica, sygn. akt: W.MKR-6785-III-84/2000. Wnioskiem z 14 grudnia 
1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi 
w celu sprawowania kultu w Legnicy. Nieruchomość ta jest zabudowana 
i posadowiona przy dawnej (ul. Burgstrasse 27) działka nr 22, arkusz 10, pow. 632 
mkw., i KW nr 18783. Poprzednim właścicielem był Bischofliche Metodistische 
Kirsche. Zdaniem ks. Zbigniewa Kamińskiego wniosek powinien zostać wycofany.43 
Sprawa przed MKR została zakończona. 

Sprawa Piła, ul. Buczka, sygn. akt: W.MKR-6785-III-85/2000. Wnioskiem 
z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie 
Kościołowi w celu sprawowania kultu w Pile. Nieruchomość ta jest zabudowana 
i posadowiona przy ul. Buczka róg Wincentego pola (dawna nazwa Bismarck 
Strasse 21), karta 815. Poprzednim właścicielem nieruchomości był Biskupi Kościół 
Metodystyczny (Die Bischoefliche Methodistische Kirche). W dniu 30 lipca 2015 roku 
wpłynęło pismo uczestnika Prezydenta Miasta Piły zawierające aktualny 
i historyczny stan nieruchomości.44 Wg akt z sądu z tłumaczeniem przysięgłym 
języka niemieckiego Lucjana Ordowskiego z Chodzieży - karta 815 KW z datą 
5 września 1921 roku Społeczność Ewangelicka związek zarejestrowany w Berlinie 
została wpisana do KW jako właściciel.45 Niniejsze postępowanie zostało 
zakończone, ale brak informacji, w jaki sposób się zakończyło.46 

Sprawa Piła, ul. Witosa, sygn. akt: W.MKR-6785-III-86/2000. Wnioskiem 
z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie 
Kościołowi w celu sprawowania kultu w Pile. Nieruchomość ta jest zabudowana 
dz. nr 56/10 położona przy ul. Wincentego Witosa (dawna nazwa Koenigblickstrasse 
26). Dawna księga hipoteczna tom 144, k. 4799. Poprzednim właścicielem była 
Społeczność Ewangelicka.47 W sprawie były do 2015 roku cztery rozprawy. W dniu 
23 lipca 2007 roku odbyło się posiedzenie - rozprawa bez udziału stron. Kolejno 
z dniem 15 stycznia 2009 roku na posiedzeniu dokonano przeglądu sprawy.48 
W dniu 5 stycznia 2010 roku wpłynęła odpowiedź Prezydenta Miasta Piły, w której 
wnosi on o umorzenie postępowania w sprawie. Do pisma załączono odpisy z KW. 
W dniu 28 maja 2015 roku uczestnik Prezydent Miasta Piły wystąpił do MKR 
z prośbą o informację, co się dzieje w sprawie.49 Wg tłumaczeń akt dokonanych 
przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Lucjana Ordonowskiego - księga 
hipoteczna tom 144, k. 4799.50 Wg pisma z Sądu Rejonowego z 10 października 
1936 roku własność Ewangelickiej Społeczności w Prusach - spółki prawa 

                                                           
41 Akta KEM, pismo KEM do MKR z dnia 28 maja 2001 r., W.MKR-III-6785-83/2000, s. 1. 
42 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
43 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
44 Tamże. 
45 Akta KEM, Oznaczenie na karcie: Nr sprawy Piła 815, 33, Bismakstr 21, 2 tłumaczenia przysięgłego 

z dnia 29 października 2015 r., nr rep 265/15. 
46 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
47 Tamże. 
48 Akta KEM Z. Kamińskiego, notatka z MKR dot. III Zespołu Orzekającego z dnia 4 sierpnia 2015 r., 

 s.1-3. 
49 Tamże. 
50 Akta KEM, Strona 2 tłumaczenia przysięgłego z dnia 29 października 2015, nr rep 265/15. 
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publicznego w Berlinie nastąpił wpis. Wpis dotyczy prawa Ewangelickiej 
Społeczności w Prusach - spółki prawa publicznego w Berlinie do ww. KW nastąpił 
w 13 października 1936 roku.51 Niniejsze postępowanie zostało zakończone, ale 
brak informacji, co do rozstrzygnięcia.52 

Sprawa Skokowa, sygn. akt: W.MKR-6785-III-87/2000. Wnioskiem z 14 grudnia 
1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi 
w celu sprawowania kultu w miejscowości Skokowa. Nieruchomość ta jest 
zabudowana o dawnej KW tom III, k. 93. Poprzednim właścicielem był Bischofliche 
Metodistische Kirsche. Niniejsze postępowanie poszło przez wycofanie wniosku 
KEM przed MKR.53 

Sprawa Sławno, sygn. akt: W.MKR-6785-III-88/2000. Wnioskiem z 14 grudnia 
1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi 
w celu sprawowania kultu w Sławnie. Nieruchomość ta jest zabudowana. 
Poprzednim właścicielem był Bischofliche Metodistische Kirsche. Niniejsze 
postępowanie poszło przez wycofanie wniosku KEM przed MKR.54 

Sprawa Słupsk, sygn. akt: W.MKR-6785-III-89/2000. Wnioskiem z 14 grudnia 
1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi 
w celu sprawowania kultu w Człuchowie. Nieruchomość ta jest zabudowana 
i posadowiona przy ul. Słowiańskiej 4. Poprzednim właścicielem był Bischofliche 
Metodistische Kirsche. Pismem z dnia 28 maja 2001 roku KEM do MKR przesłał 
informacje o działce wskazując, że działka ma pow. 0,0407 ha i KW nr 10158, ob. 
Miasto Słupsk - 6 mapa 12. Własność należy do 1/3 KEM, 1/3 Parafia KEM tutejsza 
oraz 1/3 właścicielem jest Rada Naczelna Kościoła Chrześcijan Baptystów.55 
Niniejsze postępowanie nie znalazło uzgodnienia stanowiska przed MKR.56 

Sprawa Stargard Szczeciński, sygn. akt: W.MKR-6785-III-90/2000. Wnioskiem 
z grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie 
Kościołowi w celu sprawowania kultu w Starogardzie. Nieruchomość ta jest 
zabudowana i znajduje się przy ul. Czarneckiego 8 (dawna nazwa 
Hindenburgstrasse 8) działka nr 1, arkusz 1, pow. 2164 mkw. Poprzednim 
właścicielem był Bischofliche Metodistische Kirsche. Niniejsze postępowanie zostało 
umorzone przed MKR.57 

Sprawa Szczecin, ul. Limanowa, sygn. akt: W.MKR-6785-III-91/2000. 
Wnioskiem z końca 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania 
nieodpłatnie Kościołowi w celu sprawowania kultu w Szczecinie. Nieruchomość ta 
jest zabudowana i posadowiona przy ul. Limanowskiego (dawna nazwa 
Alileriiestrasse 2) o pow. 635 mkw., nr dz. 18/2, ob. 40. Dawna KW tom 69, karta nr 
2683. Poprzednim właścicielem nieruchomości była Społeczność Ewangelicka. 
W sprawie KEM wystąpił w dniu 16 stycznia 2001 roku o wydanie wypisów z dawnej 
KW.58 W dniu 28 maja 2001 roku KEM pismem do MKR o znaku l.dz. 83/KG/01, 
podniósł, że chodzi o działkę nr ew. 18/21 w ob. 40-Śródmieście, pow. 554 mkw., 
niezbędna na cele kultu i działalności wychowawczo – opiekuńczej.59 

                                                           
51 Akta KEM, Strona 1 tłumaczenia przysięgłego z dnia 29 października 2015, nr rep 265/15. 
52 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
53 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
54 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
55 Akta KEM, pismo KEM do MKR, l.dz. 82/KG/01 z 28 maja 2001 r., s. 1. 
56 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
57 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
58 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 16 stycznia 2001, s. 1. 
59 Akta KEM, pismo KEM do MKR w sprawie: W.MKR-III-91/2000, s. 1. 
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Niniejsze postępowanie zakończyło się zwrotem nieruchomości 
w postępowaniu regulacyjnym przed MKR.60 

Sprawa Szczecin, ul. Wielkopolska, sygn. akt: W.MKR-6785-III-92/2000. 
Wnioskiem z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania 
nieodpłatnie Kościołowi w celu sprawowania kultu w Szczecinie. Nieruchomość ta 
jest zabudowana i posadowiona przy ul. Wielkopolskiej (dawna nazwa 
Deuteschstrasse 48 róg fachte Strasse - dz. nr 81/25). Dawna KW tom 7, kara nr 
270 oraz działka nr 82/25, tom 7 karta 281. Poprzednim właścicielem był 
Bischofliche Metodistische Kirsche.61 W dniu 6 listopada 2002 roku MKR wezwał 
KEM do uzupełnienia wniosku o dokumenty poświadczające własność poprzednika 
KEM w sprawie.62 W sprawie KEM wystąpił w dniu 16 stycznia 2001 roku o wydanie 
wypisów z dawnej KW.63 Pismem z dnia 28 maja 2001 roku, znak: l.dz. 87/KG/01 
wskazał, że sprawa obecnie dotyczy nieruchomości w Szczecinie położonej przy 
ul. Podhalańskiej 8, 8a, 8b, 8c (dawnej Deutshe Strasse 48). Obecnie działka ma nr 
ew. 171 o pow. 1734 mkw., ob. 40- Śródmieście.64 Niniejsze postępowanie zostało 
umorzone przed MKR.65 

Sprawa Więcbork, ul. Pocztowa, sygn. akt: W.MKR-6785-III-93/2000. Ta 
nieruchomość kościelna jest posiadłością ziemską przy ul. Pocztowej (dawna KW 
tom XXIII karta 584). Obecnie mieści się w tym miejscu Zespół Szkół Zawodowych. 
Poprzednim właścicielem była Społeczność Ewangelicka. Kolejno pismem z dnia 
28 maja 2001 roku KEM do MKR przesłał informacje o działce wskazując, że działka 
przy ul. Pocztowej 14 B, dawna KW karta 689 a w niej własność - wpis „Die 
Evangelishe Gemaindshaft”. Właścicielem nieruchomości jest SP a użytkownikiem 
Zespół Szkół. Dawniej historycznie był tu dom diakonis, szpital i kaplica 
metodystyczna.66 Niniejsze postępowanie nie znalazło uzgodnienia stanowiska 
przed MKR.67 

Sprawa Więcbork, ul. Gdańska 24, sygn. akt: W.MKR-6785-III-94/2000. 
Wnioskiem z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania 
nieodpłatnie Kościołowi w celu sprawowania kultu w Więcborku. Nieruchomość ta 
jest zabudowana i posadowiona przy ul. Gdańskiej 24 (dawny nr 8) i nazwie 
poprzedniej Danzige strasse. Na parceli mieści się trzypiętrowy budynek. 
Poprzednim właścicielem była Społeczność Ewangelicka.68 Pismem z 28 maja 2001 
roku KEM do MKR przesłał informacje o działce wskazując, że działka przy 
ul. Gdańskiej 24 dawna KW karta Witunia 126 w niej wpis właściciela „Die 
Evangelishe Gemaindshaft”. KEM stara się o przekazanie na cele przywrócenia 
kultu i wychowawczo – opiekuńcza.69 Niniejsze postępowanie nie znalazło 
uzgodnienia stanowiska przed MKR.70 

 

                                                           
60 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
61 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98, s. 1-3. 
62 Akta KEM Z. Kamińskiego, pismo MKR do KEM z dnia 6 listopada 2002 r., s. 1. 
63 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 16 stycznia 2001, s. 1. 
64 Akta KEM, pismo KEM do MKR z dnia 28 maja 2001 r., l.dz. 84/KG/01, s. 1. 
65 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, W.MKR-6785-III-92/2000, s. 1. 
66 Akta KEM, pismo KEM do MKR w sprawach: 93/2000, 94/2000, 95/2000, z dnia 28 maja 2001 r., s. 1. 
67 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
68 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98,, s. 1-3. 
69 Akta KEM, pismo KEM do MKR w sprawach 93/2000, 94/2000, 95/2000 z dnia 28 maja 2001 r., s. 1. 
70 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
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Sprawa Więcbork, ul. Rybacka, sygn. akt: W.MKR-6785-III-95/2000. Ta 
nieruchomość należąca dawnej do poprzednika KEM jest zabudowana 
i posadowiona przy ul. Rybackiej (dawna nazwa Fihstestrasse). Dawniej był tam 
kościół obecnie użytkowany jako magazyn. Poprzednim właścicielem była 
Społeczność Ewangelicka.71 Niniejsze postępowanie nie znalazło uzgodnienia 
stanowiska przed MKR.72 

Sprawa Witrogoszcz, sygn. akt: W.MKR-6785-III-96/2000. Wnioskiem 
z 14 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie 
Kościołowi w celu sprawowania kultu w Witrogoszczy. Nieruchomość ta jest 
zabudowana o pow. 7 arów 0,9 mkw. Mapa 4, dawna parcela nr 290/112, dawna 
KW tom IX, karta nr 262. Poprzednim właścicielem była Społeczność Ewangelicka.73 
W sprawie odbyły się do 2015 roku dwie rozprawy. W dniu 20 listopada 2009 roku 
KEM został zobowiązany do dostarczenia dokumentów poświadczających prawo 
własności do nieruchomości po poprzedniku prawnym.74 Pismem z dnia 28 maja 
2001 roku, KEM do MKR wskazał, że obecnie działka ul. Rybacka 12 stanowi 
magazyn, dawniej była kaplica społeczności ewangelickiej.75 Zdaniem ks. Zbigniewa 
Kamińskiego wniosek powinien zostać wycofany.76 W dniu 10 marca 2017 roku MKR 
wydała orzeczenie o umorzeniu postępowania w sprawie. MKR działa w składzie: 
współprzewodniczący Zespołu: Piotr Witkowski oraz ks. superintendent Zbigniew 
Kamiński oraz stali członkowie Agnieszka Glapiak i adw. Ewa Książek. Protokolant 
p. Bożena Karbowska Jak wynika z orzeczenia, „Po rozpoznaniu w dniu 10 marca 
2017 roku bez udziału uczestników postępowania sprawy z wniosku Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
o przekazanie na własność nieruchomości położonej w Witrogoszczy, gmina 
Łobżenica sygn. akt: MKR-6 7 8 5 - III-9 6 l 2000, orzeka umorzyć postępowanie 
w sprawie”.77 Wynikało to z cofnięcia wniosku przez KEM o czym wyżej. Klauzula 
prawomocności została nadana 29 marca 2017 roku. 

Sprawa Wrocław, sygn. akt: W.MKR-6785-III-97/2000. Wnioskiem z 14 grudnia 
1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi 
w celu sprawowania kultu we Wrocławiu. Nieruchomość ta jest zabudowana 
i posadowiona przy ul. Wrocella 28 (dawna nazwa Paradisstrasse), dawna 
niemiecka KW Lechmgruben, tom 44, karta nr 1488. Poprzednim właścicielem był 
Bischofliche Metodistische Kirsche. Zgodnie informacją uzyskaną od ks. Zbigniewa 
Kamińskiego w roku 2006 nastąpiło orzeczenie zwrotu nieruchomości we Wrocławiu 
przez MKR.78 Zgodnie z treścią orzeczenia z dnia 6 listopada 2006 roku w składzie 
współprzewodniczący Kamilla Duda-Kawecka, ks. Zbigniew Kamiński, członkowie 
stali: Ewa Książek i Jarosław Ołowski oraz protokolant Agnieszka Achtabowska. 
Orzeczono zwrot nieruchomości we Wrocławiu ul. Worcella 28 i 30 w trybie art. 38 b 
ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Z pkt 1 orzeczenia wynika, że 
przedmiotem zwrotu jest własność niezabudowanej nieruchomości przy  

                                                           
71 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98, s. 1-3. 
72 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
73 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98, s. 1-3. 
74 Akta KEM Z. Kamińskiego, notatka z MKR dot. III Zespołu Orzekającego z dnia 4 sierpnia 2015 r., 

s. 1-3. 
75 Akta KEM, pismo KEM do MKR w sprawach: 93/2000, 94/2000, 95/2000, z dnia 28 maja 2001 r., s. 1. 
76 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
77 Akta KEM, orzeczenie MKR z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. DWRMN iE-MKR-6 7 8 5 -III-9 6 l 2000, 

s. 1. 
78 A.A., korespondencja autora z ks. Zbigniewem Kamińskim z dnia 8 kwietnia 2017 r. 
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ul. Worcella 28 o pow.3 46 mkw. i oznaczeniu jako dz. 61/4 AM5 i nr KW 
WR1K/0015786/7 oraz własność niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 61/5 AM5 o pow. 2596 mkw., która nie ma KW w celu prowadzenia 
działalności charytatywno - opiekuńczej i wychowawczej. W pkt 2 mówi się, że 
wykonanie orzeczenia nastąpi w terminie 30 dni od doręczenia. W pkt ostatnim 3, 
wskazuje się, że orzeczenie w całości wyczerpuje roszczenia KEM.79 Jak wynika 
z uzasadnienia orzeczenia działki stanowiły własność był Bischofliche Metodistische 
Kirsche oraz Evangelische Gemainschaft a KEM jest ich następcą na mocy art. 4 
i 35 ustawy o stosunku Państwo do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. 
Klauzula prawomocności orzeczenia została nadana 18 grudnia 2006 roku.80 

Sprawa Złotów, sygn. akt: W.MKR-6785-III-98/2000. Wnioskiem z 14 grudnia 
1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie Kościołowi 
w celu sprawowania kultu w Złotowie. Nieruchomość ta jest zabudowana 
i posadowiona przy ul. Ks. dr Bol - Domańskiego 33. Dawniej były to dz. 337 
i 338stanowiace całość. Na działce 338 zlokalizowany był obiekt sakralny o pow. 
150 mkw. Dawna KW Tom 84, karta 2010. Poprzednio własność Społeczności 
Ewangelickiej.81 Pismem KEM do MKR z dnia 28 maja 2001 roku, l.dz. 87/KG/01 
podniósł, że sprawa dotyczy: 1 nieruchomości przy ul. Bol Domańskiego 33a o pow. 
0,0241 ha nr 338 z mapy 8, jednostka G.-71-95 ob. Złotów 93 i KW nr 33620. 
Własność Gminy Złotów. 2 nieruchomości przy ul. Bol Domańskiego 33 o pow. 
0,0809 ha nr 337 z mapy 8, jednostka G.-1496-1 ob. Złotów 93 i KW nr 8014.82 
W sprawie odbyły się trzy rozprawy. W dniu 15 stycznia 2009 roku odbyło się 
sprawozdanie z dotychczasowych czynności procesowych w sprawie. W dniu 
20 listopada 2009 roku KEM został zobowiązany do dostarczenia dokumentów 
wykazujących własność po poprzedniku prawnym KEM. Niniejsze postępowanie 
w 2017 roku było na etapie uzupełnienia dokumentów przed MKR.83 W 2018 roku 
postępowanie zostało zakończone przed MKR, brak wiedzy o sposobie 
zakończenia. 

Sprawa Żółwia Błoć, sygn. akt: W.MKR-6785-III-99/2000. Wnioskiem 
z 4 grudnia 1998 roku KEM wystąpił do MKR w sprawie przekazania nieodpłatnie 
Kościołowi, w celu sprawowania kultu w Żółwiej Błoci. Nieruchomość ta jest 
zabudowana. Poprzednim właścicielem był Bischofliche Metodistische Kirsche.84 
Niniejsze postępowanie zostało umorzone przed MKR.85 

 
Podsumowanie 
W ramach niniejszego postępowania wg jeszcze danych na marzec 2015 roku, 

wiadomo, że wpłynęło do MKR łącznie 30 spraw. Wg oficjalnych danych 
przekazanych przez MKR w III Zespole Orzekającym zapadły następujące 
rozstrzygnięcia: 

- 11 spraw zakończono nieuwzględnieniem stanowiska; 
- 3 sprawy zakończono wydaniem orzeczenia przekazującego na własność 

łącznie nieruchomości 3 niezabudowane o pow. Razem 3496 mkw., oraz 
11 lokali o łącznej pow. 510, 17 mkw.; 

                                                           
79 Akta KEM, orzeczenie MKR z dnia 6 listopada 2006 r., DWRMNiE-MKR-6785-III-9/2000 s. 1-4. 
80 Tamże, s. 4. 
81 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98, s. 1-3. 
82 Akta KEM, pismo KEM, l.dz. 87/KG/01 z dnia 28 maja 2001 r., 1.  
83 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
84 Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98, s. 1-3. 
85 Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
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- 12 spraw rozstrzygnięto - umarzając postępowania regulacyjne; 
- 4 sprawy obecnie są w toku rozstrzygnięcia.86 

Według stanu na dzień 17 listopada 2016 roku, jak wynika z odpowiedzi na 
interpelację nr 761 w VIII kadencji Sejmu RP w sprawie komisji ds. restytucji 
własności kościołów i związków wyznaniowych, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastiana Chwałek z dnia 19 grudnia 2016 
roku,87 w sprawach Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej 
Polskiej:” 

- 30 spraw wpłynęło; 
- 11 spraw zakończono nie uzgodnieniem stanowiska; 
- 3 sprawy zakończono wydaniem orzeczenia przekazującego na własność 

nieruchomości (3 nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 
3496 m2 oraz 11 lokali o łącznej powierzchni 510,17 m2); 

- 12 spraw zakończono wydaniem orzeczenia umarzającego postępowanie; 
- 4 sprawy są w toku”.88 
W 2018 roku postępowanie regulacyjne w tym zespole orzekającym całkowicie 

zostało zakończone.89 Wszystkie – a było ich łącznie 30 spraw KEM przed MKR 
miało numerację i oznaczenie od: MKR-6785-III-69/2000 do MKR-6785-III-99/2000. 
Z tego na koniec postepowania w 2018 roku: 12 spraw zakończono nie 
uzgodnieniem stanowiska, w 4 sprawach wydano orzeczenie przekazujące 
własność, a w 14 sprawach umorzono postępowanie.90 

 
Streszczenie 

Niniejszy artykuł dotyczy rewindykacji mienia Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego w RP przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną. Rewindykacja 
mienia kościelnego z punktu widzenia nie tylko tego związku wyznaniowego, ale 
także Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego stanowi ważny 
i burzliwy temat zajmujący już przynajmniej dwa dziesięciolecia. Te k opisane 
sprawy regulacyjne łączą w sobie wiele zagadnień i problemów prawnych, które 
wiążą się z przekazaniem następcy prawnemu restytuowanego mienia. Sprawy te 
są prowadzone na mocy przepisów z działu IIIa (art. 38a - 38g) ustawy z dnia 17 
maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Wszystkie sprawy 
przed Komisją kościelną tego związku wyznaniowego zakończyły się w 2018 roku. 

Słowa kluczowe: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Postępowanie 
regulacyjne przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną, rewindykacja. 
 

Summary 
This article concerns the recovery of the property of the Evangelical-Methodist 
Church in the Republic of Poland before the Inter-Church Regulatory Commission. 
The recovery of church property, from the point of view of not only this religious 
association, but also the State Treasury and local government units, is an important 
and stormy topic that has been going on for at least two decades. These regulatory 
matters described above combine many legal issues and problems that are related 
to the transfer of restitution property to the legal successor. These cases are 

                                                           
86 A.A., notatka dot. pracy MKR z dnia 30 marca 2015 r., s. 1-3. 
87 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=435A26BF [dostęp: 6.11.2022]. 
88 Cyt. za: tamże. 
89 A.A., sprawozdanie MKR z 31 stycznia 2020 roku, s. 1-3. 
90 A.A., sprawozdanie MKR z 21 kwietnia 2022 roku, s. 1-3. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=435A26BF
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conducted pursuant to the provisions of section IIIa (Articles 38a - 38g) of the Act of 
17 May 1989 on the guarantees of freedom of conscience and religion. All cases 
before the church commission of this religious association ended in 2018. 

Keywords: Evangelical-Methodist Church in the Republic of Poland, 
Regulatory proceedings before the Inter-Church Regulatory Commission, recovery. 
 

Bibliografia 
Borowiak J., Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce, Warszawa 1999, s. 28. 
Chabasińska A., Polityka władz wobec mniejszości wyznaniowych w Polsce w latach 

1945-1956, „Studia Lubuskie” 2009, t. 5, s. 37-61. 
Grzesik J., Zarys Położenia Prawnego mniejszości wyznaniowych w Polsce, Lublin 

2002, s. 25 
Pietrzak M., Położenie prawne związków wyznaniowych w PRL [w:] Prawo 

wyznaniowe, wydanie V zmienione, Warszawa 1993, s. 97. 
Puślecki E., Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP [w:] W drodze za 

Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie, Kraków 2009, s. 
80. 

Urban K., Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991(zarys statystyczny), Kraków 
1994, s. 16-54. Urban K., Nierzymskokatolickie związki religijne w Polsce (dane 
statystyczne na 31 grudnia 1988 rok ), Instytut Religioznawstwa UJ, Kraków 1990, 
s. 15-62. 

Urban K., Stan posiadania Kościoła Metodystycznego na Mazurach 1952-60 [w:] 
Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1957. Wybór materiałów, Kraków 2000, 
s. 473 

Dokumenty: 
A.A., korespondencja autora z ks. Zbigniewem Kamińskim z dnia 8 kwietnia 2017 r. 
A.A., notatka dot. pracy MKR z dnia 30 marca 2015 r., s. 1-3. 
A.A., sprawozdanie MKR z 31 stycznia 2020 roku, s. 1-3. 
A.A., sprawozdanie MKR z 21 kwietnia 2022 roku, s. 1-3. 
Akta KEM Z. Kamińskigo, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r., znak: L.dz. 187/KG/98, 

s. 1-3. 
Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
Akta KEM, zarządzenie MKR z dnia 28 czerwca2001 r., W.MKR-6785-III-72/2000, 

s. 1. 
Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
Akta KEM, pismo KEM do MKR z dnia 28 maja 2001 r., MKR-III-72/2000, s. 1. 
Akta KEM Z. Kamińskiego, pismo Urzędu Gminy do MKR z dnia 27 sierpnia 2001 r., 

s. 1-3. 
Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
Akta KEM, zarządzenie MKR z dnia 5 października 2001 r., W.MKR-6785-III-

74/2000, s.1. 
Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 14 grudnia 1998 r. znak: L.dz. 187/KG/98, 

s. 1-3. 
Akta KEM, Oznaczenie na karcie: Nr sprawy Piła 815, 33, Bismakstr 21, 2 

tłumaczenia przysięgłego z dnia 29 października 2015 r., nr rep 265/15. 
Akta KEM Z. Kamińskiego, zestawienie spraw KEM przed MKR, s. 1. 
Akta KEM, Strona 2 tłumaczenia przysięgłego z dnia 29 października 2015, nr rep 

265/15.  
Akta KEM Z. Kamińskiego, wniosek z dnia 16 stycznia 2001, s. 1. 



70 
 

Akta KEM, pismo KEM do MKR w sprawach: 93/2000, 94/2000, 95/2000, z dnia 28 
maja 2001 r., s. 1. 

Internet: 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=435A26BF [dostęp: 

6.11.2022]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=435A26BF
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Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 
 

POSTĘPOWANIE REGULACYJNE KOŚCIOŁA NOWOAPOSTOLSKIEGO W 
POLSCE PRZED MIĘDZYKOSĆIELNĄ KOMISJĄ REGULACYJNĄ - ASPEKTY 

PRAWNE 
 
 

Wstęp 
Przedmiotowe postępowanie regulacyjne dotyczące nieruchomości po 

dawnych niemieckich gminach nowoapostolskich prowadzone jest w IX Zespole 
orzekającym Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej (dalej: MKR). Sprawa tego 
postępowania odnosi się do nieruchomości poprzednika prawnego Kościoła 
określanych jako, Neuapostolische Gemeinde, lub Katolisch-Apostolische 
Gemeinde, albo Neuapostolische Kirche.1 Według dawnego zwierzchnika tego 
związku wyznaniowego w Polsce, bp Waldemara Starosty2: „Kościół 
Nowoapostolski na przedwojennych ziemiach niemieckich był wyznaniem uznanym 
prawnie przez władze zarówno Republiki Weimarskiej jak i III Rzeszy i w myśl 
art. 137 konstytucji z 1919 roku miał status osoby prawnej prawa publicznego, z kolei 
Kościół ten na ziemiach II Rzeczypospolitej był Kościołem uznanym w rozumieniu 
art. 113 Konstytucji z 1921 roku. Status mienia poniemieckiego na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych początkowo regulowały dekret z dnia 2 marca 1945 r. 
o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U., Nr 9, poz. 45) oraz ustawa z dnia 
6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U., Nr 19, poz. 97 
z późn. zm.), a ostatecznie - przepisy dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach 
opuszczonych i poniemieckich (Dz. U., Nr 13, poz. 87 z późn.zm.). Akt ten 
w art. 2 ust.4 wyłączał z przejęcia na własność Skarbu Państwa mienia niemieckich 
osób prawnych prawa publicznego, które z mocy prawa przechodziło na rzecz 
odpowiednich polskich osób prawnych prawa publicznego. Oznacza to zatem, że 
działający na ziemiach polskich Kościół Nowoapostolski nabywał z mocy prawa 
własność mienia niemieckiego Kościoła Nowoapostolskiego, położonego na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych. Trafność tej konstatacji potwierdzają ponadto 
postanowienia aktu wykonawczego do powyższego dekretu, tj. rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. o określeniu osób, których majątek 
przechodzi na własność Państwa (Dz. U., Nr 28, poz. 182). Na podstawie 
powyższego stanu prawnego i faktycznego - podstawę prawną roszczenia Kościoła 
Nowoapostolskiego stanowi art. 38a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach 
wolności umienia i wyznania (Dz. U. z 1989 r. Nr 231 z 2005 r., poz. 1965  
z późn.zm.), które to roszczenie może zostać zaspokojone zarówno przez zwrot 
dochodzonej nieruchomości, przyznanie nieruchomości zamiennej lub 
odszkodowania pieniężnego”.3 

Należy też pamiętać, że od 1989 roku toczą się prace legislacyjne dotyczące 
ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Nowoapostolskiego w Rzeczypospolitej 

                                                           
1 A. A.C. NAK, uzasadnienie do projektu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Nowoapostoslskiego 

w RP, s. 1-7. 
2 Św. Pamięci Biskup W. Starosta -zmarł w 2019 roku, list kondolencyjny -List kondolencyjny Prezesa RM 

Mateusza Morawickiego z dnia 26 października 2019 roku, s. 1-1. 
3 A.A., korespondencja autora z bp. dr Waldemarem Starostą z 13 lipca 2017 r. Zob. K.T. Zamirski Kościół 

Nowoapostolski w Polsce - charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego, 
„Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, .s 289-303. 
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Polskiej. Wg zapisów projektu ustawy, jak wynika z uzasadnienia ustawy: „przepis 
art. 42 stanowi konsekwencję zapisu art. 3 projektu ustawy, który wprost stwierdza 
następstwo prawne Kościoła Nowoapostolskiego w stosunku do jego struktur 
organizacyjnych, działających przed wojną na terenie II Rzeczypospolitej. Przepis 
ten skutkuje odrębną od zawartej w dziale IIIa ustawy o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania podstawą do roszczenia o zwrot przejętych po zakończeniu 
II wojny światowej nieruchomości, będących do tego czasu własnością Kościoła 
Nowoapostolskiego, stanowiąc jednocześnie powielenie odnośnych w tej sprawie 
zapisów zawartych w innych ustawach partykularnych. Z takiej podstawy roszczeń 
Kościół nie mógł skorzystać przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną, 
prowadzonym na zasadach i w trybie określonym art. 38a ust. 2 ustawy 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w tym zwłaszcza dotrzymania 
określonego w tym przepisie terminu zgłoszenia roszczeń. Z tego też względu 
złożone do Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej wnioski dotyczyły jedynie 
nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych, co do których nie 
było wątpliwości, że należały do 1945 roku do Kościoła. Ewentualne roszczenia 
z art. 42 projektu mogą dotyczyć 5-10 nieruchomości”.4 

Jeżeli chodzi o skład osobowy IX Zespołu Orzekającego, to ze strony rządowej 
od początku ulegał zmianie. Jeżeli zaś chodzi o stronę kościelną, to jako 
współprzewodniczący od samego początku piastował swoją funkcję bp dr Waldemar 
Starosta a stałym członkiem jest Andrzej Krzaczyński. Postępowanie regulacyjne 
w niżej wymienionych sprawach zostało wszczęte jednym pismem strony kościelnej, 
ze wskazaniem podstawy prawnej, faktycznej oraz określeniem adresów 
przedmiotowych nieruchomości, których wniosek dotyczy. Warto zważyć, że 
postępowanie regulacyjne nie obejmuje wszystkich nieruchomości, a jedynie 
wybranych, do których KN ma prawo własności jako sukcesor. 

Autor wskazuje, że ten związek wyznaniowy do akt postępowania 
regulacyjnego przed MKR dołączył szereg dowodów - dokumentów choćby te 
w postaci mapy Parafii Apostoła z Królewca, ułożonych zgodnie z podstawowymi 
czasami jednostkowymi i połączeniem z miejscem ich powstania lub domu opieki wg 
danych 1930 roku.5 Do akt postępowania regulacyjnego wnioskodawca dołączył 
także książki adresowe (Adressbuch): z 1908 roku odnośnie sprawy 
w Bartoszycach, gdzie był zbór, książkę adresową z Kętrzyna z 1919 roku, książkę 
adresową z Giżycka z 1930 roku i wiele innych - z dokładnymi danymi adresowymi 
z przeróżnych lat z okresu początków XX wieku. Artykuł ten ma na celu wskazanie 
czego dotyczy to postępowanie regulacyjne oraz przedstawia jego efekty na 
2022 rok, czyli de facto po 20-latach działalności MKR. 
 

Dzieje działalności Kościoła Nowoapostolskiego 
Kościół Nowoapostolski w Polsce, szczególnie w okresie Polski Ludowej, miał 

skomplikowaną sytuację prawną, co wpływało na sprawy majątkowe i prawne oraz 
brak możliwości ponownego objęcia swoich zborów. W następstwie tego sytuacja ta 
ma kwestie regulacyjne. Historia tego związku wyznaniowego na ziemiach polskich 
jest znacznie dłuższa, na co wskazuje się powszechnie w literaturze.6 Na ziemiach 

                                                           
4 A. A.C. NAK, uzasadnienie do projektu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Nowoapostoslskiego 

w RP, s. 1-7. 
5 Die Gemeinden des Apostelbezirks Konigsberg, mapa z 1930 roku, s. 1-1. 
6 W. Starosta, Kościół Nowoapostolski, [w:] Leksykon religioznawczy, red. W. Tyloch, Warszawa 1988, 

s. 183. 
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polskich Kościół Nowoapostolski działa od drugiej połowy XIX wieku, datą 
początkową jest tu 1863. Pierwszy zbór powstał w Bydgoszczy. W dwudziestoleciu 
międzywojennym zbory Kościoła były też choćby w Gdyni i Warszawie,7 
Wąbrzeźnie, okolicach Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Dąbrowy Górniczej i we 
Lwowie. Stefan Grelewski wskazuje na podział gmin katolicko-apostolskich i nowo-
apostolskich działających na terenie Polski, z których te ostatnie się wydzieliły. 
Według Stefana Grelewskiego gminy katolicko-apostolskie były w Bydgoszczy,8 
Starogardzie, Grudziądzu, Poznaniu, Leszcznie, Toruniu i Warszawie.9 Pisze też 
o gminie w Gdańsku. Przy tym wskazuje, że struktura gmin katolicko-apostolskich 
(irvingiańskich) opiera się na domach modlitwy podnajmowanych lub 
wykorzystywaniu prywatnych domostw.10 

Podział na gminy apostolskie i nowo-apostolskie potwierdza też Stanisław 
Piekarski, z tym, że, jego zdaniem, gminy apostolskie działały tylko w zaborze 
pruskim a nowo-apostolskie w pruskim i rosyjskim.11 W tym miejscu trzeba 
podkreślić na dużą autonomię poszczególnych gmin szczególnie nowo-
apostolskich, jeszcze w państwach zaborczych a należących historycznie do ziem, 
z których składała się II RP. 

Według Stefana Grelewskiego w Polsce istniały zbory nowo-apostolskie zwane 
neoirvingiańskimi, jednakże nie były liczne, pierwszym był zbór w Bydgoszczy.12 
Następnie działały zbory w Stronienie, Solcu Kujawskim i podlegały wg statutu 
z 1927 roku pod okręg związku w Królewcu, stanowiąc część okręgu na terenie Prus 
Wschodnich i Zachodnich w Niemczech.13 Status prawny zbory nowo-apostolskie 
(gminy nowo-apostolskie) wywodziły z ustawodawstwa danego państwa 
zaborczego, np. „General Konzession” z dnia 23 lipca 1845 roku14 w zaborze 
pruskim oraz ukazu carskiego z dnia 17 kwietnia 1905 roku o tolerancji religijnej.15 

W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce „Kościół Nowoapostolski liczył 
kilkadziesiąt tysięcy wiernych, a sprawowanie kultu religijnego oraz prowadzenie 
działalności charytatywno-opiekuńczej odbywało się w stanowiących jego własność 
obiektach”.16 

Kościół przed dniem 1 września 1939 roku w Polsce działał w zasadzie na 
podstawie przepisów zaborczych. Nadto „status prawny Kościoła 
Nowoapostolskiego w II Rzeczypospolitej był z jednej strony konsekwencją braku 

                                                           
7 Istniał Zbór na Pradze i na Powiślu – potwierdzenie w AC Kościoła Nowoapostolskiego. 
8 S. Grelewski, wskazuje, że w 1922 roku na zjeździe gmin nowo-apostolskich w Bydgoszczy było 400 

przedstawicieli wraz z apostołami z Królewca i Gdańska. Por. S. Grelewski, Sekty religijne w Polsce 
współczesnej, Sandomierz 1937, s. 204. Zob. też 

9 S. Grelewski., Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej, Lublin 1937, s. 613.S. 
Grelewski, Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej: zarys stanu prawnego 
wyznań religijnych w Polsce, Sandomierz 1935,  s. 616. 

10 Tamże. 
11 S. Piekarski, Wyznania religijne w Polsce, administracja wyznań, konstytucja a wyznanie, wolność 

sumienia, konkordat, prawosławie, ewangelicy, Żydzi, inne wyznania, rozporządzenia wykonawcze do 
konkordatu, Warszawa 1927, s. 77. 

12 Tak też: M. Libiszowska-Ziółtkowska, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, s. 139. 
13 S. Grelewski, dz. cyt. s. 617. 
14 A AC NAK, uzasadnienie do projektu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Nowoapostolskiego 

w RP, s. 1-7. Por. też: J. Dziobek-Romanski, Zasady uznawania związków religijnych w prawie polskim 
w latach 1944-1989, „Roczniki Nauk Prawnych”, 2001, nr 9, z. 1, s. 69-109. 

15 Ukaz carski z dnia 17 kwietnia 1905 r. o tolerancji religijnej - Dziennik Praw i Rozporządzeń Cesarstwa 
Rosyjskiego nr 63, poz. 526.  

16 A.A.C. NAK, Uzasadnienie do projektu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Nowoapostolskiego 
w RP, s. 2. 
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unifikacji przepisów wyznaniowych i tym samym kontynuacji stosownych w tym 
względzie regulacji zaborczych, z drugiej natomiast stosowania przez ówczesne 
władze wobec jego wyznawców zasady wolności sumienia i wyznania, wyrażonej 
w art. 111 Konstytucji marcowej oraz w art. 5 ust. 2 Konstytucji Kwietniowej”.17 

Należy dodać, że po II wojnie światowej Kościół działał na obszarze całego 
państwa, chcąc objąć opieką także wiernych pochodzenia niemieckiego, którzy 
znaleźli się na terenie naszego kraju. Z uwagi na migracje ludności pochodzenia 
niemieckiego do RFN z końcem lat czterdziestych XX wieku wiele zborów na 
Ziemiach Odzyskanych pozostało opuszczonych. Przymusowo wysiedlona ludność, 
zazwyczaj niemiecka, wyznania nowo-apostolskiego pozostawiała po sobie mienie, 
które w następstwie przepisów powojennych została przejęte przez władze polskie.18 
Według akt w AAN Kościół zgłaszał chęć rejestracji w oparciu o dekret z 1949 roku 
o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.19 

W okresie Polski Ludowej do 1982 roku Kościół Nowoapostolski funkcjonował 
jako stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Stowarzyszenie Nowoapostolskie.20 Według 
Tomasza Langera w latach sześćdziesiątych XX wieku funkcjonowały w Polsce 
zbory zgłoszone w Giżycku (50 wiernych), Ostróda (120 wiernych), Pisz (10 
wiernych), Arżyny (30 wiernych), Kosewo (50) oraz w Zabrzu z siedzibą 
w Raciborzu. Ponadto nie dopełniły obowiązku zgłoszenia zbory w Gdańsku – 10 
wyznawców oraz bydgoskim – 10 osób oraz opolskim – 20. Łącznie 350 wiernych.21 
Autor wskazuje, że już w latach sześćdziesiątych zbory były centralnie 
skonsolidowane, zwierzchnikiem był duchowny z Kosewa, zaś polskie zbory 
podlegały Głównemu Apostołowi z RFN.22 Andrzej Tokarczyk twierdzi, że 
Stowarzyszenie Nowoapostolskie w Polsce było zarejestrowane od 1959 roku 
i posiadało swój statut, a jego siedziba znajdowała się w Gdyni i taki stan 
obowiązywał w 1970 roku.23 

To jednak z punktu widzenia postępowania regulacyjnego jest wyłącznie 
wycinek wiedzy o uwarunkowaniach działalności tego związku wyznaniowego. Na 
terenie ziem odzyskanych zbory nowoapostolskie w Niemczech były trzecią co do 
wielkości grupą wyznaniową a ówczesna ich ilość mogła sięgać nawet 100 zborów, 
obiektów, gdzie stale prowadzono kult w ramach zmiany granicy jakie pozostały 
w Polsce. Każda tego typu osoba kościelna prawa publicznego niemieckiego (gmina 
wyznaniowa) posiadała osobowość prawną. Po zawierusze wojennej związanej 
z zakończeniem II Wojny Światowej zbory te zostały przejęte na rzecz Skarbu 
Państwa a w następstwie dalszych zmian, część przekazano innym wyznaniom lub 
w latach 90-tych XX wieku przeszły na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. 
Wszystkie te okoliczności mają istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzonych 
postępowań przed tym zespołem orzekającym. 

 
 

                                                           
17 A.A.C. NAK, Uzasadnienie.., s. 2. 
18 Tamże. 
19 AAN, Urząd ds. Wyznań, Statystka 1952, sygn. III-22/2/52. 13/433. Kościoły i związki wyznaniowe 

w Polsce, k. 76. 
20 AAN, Urząd ds. Wyznań, Biuro Prawne, Kościoły i związki wyznaniowe w PRL oraz ich osoby prawne, 

sygn. 145/19, k. 71. Według biura prawnego odmawiano Kościołowi osobowości prawnej. 
21 T. Langer , Państwo a nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej, Poznań 1967, 

s. 187-188. 
22 Tamże, s.188. 
23 A. Tokarczyk, Trzydzieści wyznań, Warszawa 1987 r., s. 175- 180. 
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Sprawy regulacyjne Kościoła Nowoapostolskiego 
Obecnie mimo trwania przez wiele lat postępowania regulacyjnego jest jeszcze 

wiele spraw w toku (19) a liczba zakończonych (3) niewielka. Z tych spraw, które 
znajdują się w toku, to należy zauważyć, że są one skomplikowane dowodowo oraz 
pod względem stanu prawnego nieruchomości. Bowiem zbory Nowoapostolskie i ich 
poprzednicy prawni, zakupując parcele pod budowę świątyni lub wchodząc w inny 
sposób w posiadanie mieli różne nazewnictwo swoich gmin. Niezależnie od tego 
należy przybliżyć, przedmiotowe sprawy wg ich właściwej numeracji. Wszystkie te 
nieruchomości przez stronę kościelną zostały wskazane - zgłoszone roszczeniem 
z wnioskiem o ich nieodpłatne przejęcie na rzecz Kościoła Nowoapostolskiego 
w Polsce. 

Sprawa Bartoszyce, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-110/2000. (Bartenstein) po 
swoim poprzedniku prawnym (Neuapostolische Gemeinde). Kościół znajduje się 
przy obecnej ul. PCK. Wg informacji z KN poprzedni adres to Hermann-Goering-
Strasse 4.24 Do obecnej chwili odbyło się kilka rozpraw. 

Sprawa Orzysz, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-111/2000. W Bartoszycach dawnej 
działała w formie gminy - wspólnoty (Neuapostolische Gemeinde). W początkiem 
XX w. w Orzyszu wzrastała ilość wiernych wyznania nowoapostolskiego, czego 
wynikiem była budowa świątyni.25 Parcela świątynna została konsekrowana 
3 października 1909 roku  przez Apostoła Wilhelma Oehlmanna. Świątynia 
nowoapostolska, określona jako sala, znajdowała się za współczesnym budynkiem 
przy ulicy Ełckiej 5 w Orzyszu. Od 1945 roku do lat 60. XX w. służyła prawosławnym 
jako cerkiew. Współcześnie budynek nie istnieje.26 

Sprawa Szczytno, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-112/2000. Nieruchomość 
kościelna w Szczytnie po swoim przedniku prawnym była wcześniej pod nazwą 
Kościoła Nowej Wiary Apostolskiej. Obecnie budynek kościoła jest własnością 
innego związku wyznaniowego w Szczytnie. Kościół powstał w latach 1929-1931. 
Ten obiekt kościelny w Szczytnie był pod adresem Feierabndtrasse 11, Ortelsburg.27 
Sprawa od kilku lat jest na etapie uzupełniania dokumentów. Wg stanu na dzień 
12 czerwca 2015 roku w sprawie odbyły się 5 rozpraw przed MKR.28 

Sprawa Elbląg, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-113/2000. W tej miejscowości 
działała gmina - Neu Apstolishe Kirche. Sprawa jest na etapie uzupełniania 
dokumentów. Wg stanu na dzień 12 czerwca 2015 roku w sprawie odbyły się 
3 rozprawy.29 Obiekt kościelny był pod dawnym adresem Innerer Vorberg 2, Elbing. 

Sprawa Malbork, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-114/2000. Z dokumentów 
w sprawie wynika, że budynek został wybudowany na działce własnościowej gminy 
nowoapostolskiej w 1928 roku. Na budynku była inskrypcja Kappelle 
Neuapostolishen Gemeinde. Dawna nazwa kościelna to Marienburg, Elbinger 
Strasse 506a.30 Pismem z dnia 27 października 2015 roku, odnosząc się do zawartej 
ugody w dniu 6 grudnia 2011 roku Burmistrz Miasta Malborka wskazał, że 

                                                           
24 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
25 Wieści Orzyckie, nr 44, maj 2015, s. 7 
26 Tamże. 
27 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
28 Wykaz spraw w toku -IX Kościół Nowoapostolski w Polsce -19 spraw w toku od 1.08.2008, (stan na 

dzień 12.06.2015), s. 1-2. 
29 Wykaz spraw w toku -IX Kościół Nowoapostolski w Polsce -19 spraw w toku od 1.08.2008, (stan na 

dzień 12.06.2015), s. 1-2. 
30 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
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nieruchomość przedmiotowa gdzie znajduje się obiekt sakralny posiada dostęp do 
drogi publicznej. 

Sprawa Kwidzyń, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-115/2000. Dawna nieruchomość 
kościelna była przy ulicy Altilleriestrasse 8 w Kwidzyniu (Marienwerder).31 Obecnie 
w tym miejscu jest kaplica metodystów z napisem informacyjnym, że kościół 
wybudowano w latach 30. XX w. Z informacji i wiedzy autora wynika, że Kościół 
należał do wspólnoty nowoapostolskiej. 

Sprawa Pasłęk, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-116/2000. Nieruchomość kościelna 
mieściła się przy Herbert-Norkus Strasse 13a, Pr Holland.32 Sprawa jest na etapie 
uzupełniania dokumentów. 

Sprawa Iława, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-117/2000. Wg stanu do dnia 
12 czerwca 2015 roku w sprawie odbyły się 6 rozpraw.33 Dawna nieruchomość 
kościelna nosiła adres Deutsch-Eylau, Leutzowstrasse 1.34 

Sprawa Olsztynek, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-118/2000. W Olsztynku niegdyś 
działała Neu Apostolische Gemeinde.35 Sprawa jest na etapie uzupełniania 
dokumentów. Wg stanu na dzień 12 czerwca 2015 roku w sprawie odbyły się 
3 rozprawy.36 Nieruchomość kościelna była pod adresem Hohenstein, Kr Osterode, 
Hindenburgstrasse.37 

Sprawa Olecko, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-119/2000. Wg stanu na dzień 
12 czerwca 2015 roku w sprawie odbyły się 5 rozpraw.38 Dawna nieruchomość 
kościelna była pod adresem Treuburg, Lindenallee 8, budynek został rozebrany 
w okresie PRL.39 

Sprawa Giżycko, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-120/2000. W Giżycku działała 
kiedyś - Neu Apostolische Gemeinde. Jak wiadomo na tym terenie KN miał 
z początkiem XX wieku swoją kaplicę.40 Sprawa jest na etapie uzupełniania 
dokumentów. Dawna nieruchomość kościelna była pod adresem Loetzen, 
Willhelmstrasse 2, obiekt obecnie jest w ruinie.41 

Sprawa Kętrzyn, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-121/2000. W Kętrzynie była kiedyś 
Neu Apostolische Gemeinde. Jak powszechnie wiadomo na tym terenie KN miał 
przed 1945 rokiem swoją kaplicę.42 Sprawa jest na etapie uzupełniania dokumentów. 
Wg stanu na dzień 12 czerwca 2015 roku w tym postępowaniu odbyły się 

                                                           
31 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
32 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
33 Wykaz spraw w toku -IX Kościół Nowoapostolski w Polsce -19 spraw w toku od 1.08.2008, (stan na 

dzień 12.06.2015), s. 1-2. 
34 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
35 A. Sakson, Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Mazurach przed i po 1945 r., Studia Gdańskie, 

Tom IX, Gdańsk-Oliwa 1993, s. `147. 
36 Wykaz spraw w toku -IX Kościół Nowoapostolski w Polsce -19 spraw w toku od 1.08.2008, (stan na 

dzień 12.06.2015), s. 1-2. 
37 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
38Wykaz spraw w toku -IX Kościół Nowoapostolski w Polsce -19 spraw w toku od 1.08.2008, (stan na 

dzień 12.06.2015), s. 1-2. 
39 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
40 A. Sakson, Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Mazurach przed i po 1945 r., „Studia Gdańskie”, 

Tom IX, s. 147. 
41 AA, pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
42 A. Sakson, Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Mazurach przed i po 1945 r., „Studia Gdańskie”, 

Tom IX, s. 147. 



77 
 

4 rozprawy.43 Dawny adres nieruchomości kościelnej to Rastenburg, 
Willhelmstrasse 33, obiekt został rozebrany w okresie PRL.44 

Sprawa Szczecin, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-123/2000. Sprawa ta dotyczy 
kilku nieruchomości w obecnym mieście Szczecin, a mianowicie: 

- Gutenbergstrasse 14, ob. Berka Joselewicza (brak budynku).45 
- Philippstrasse 12, ul. Małkowskiego (obecnie szkoła).46 
- Petrihofstroku 8, ul. Niedziałkowskiego (ob. Teren basenu oraz parking).47 
- Stettin-Bredow, Wolffstroku 3, ul. Dobromiry (nie istnieje zlikwidowana 

w 1978 r.).48 
- Ploene Ufer 2, teraz Ul. Nurkowa.49 
- Arndtstrasse 6, wejście od ul. Friedrich-Karl50 teraz ul. Monte Casino.51 

Wg stanu na dzień 12 czerwca 2015 roku w sprawie odbyły się 7 rozpraw.52 
Postępowanie regulacyjne jest w toku. 

Sprawa Gryfice, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-124/2000. Po dawnej 
nieruchomości po swoim poprzedniku prawnym w Gryficach (Greifenberg in 
Pommern) pozostała ta nieruchomość. Adres kościoła był wówczas w Greifenberg 
Riemannstrasse 2.53 Pozostałością sakralną na terenie miasta jest nieczynny kościół 
nowoapostolski (niem. Neueapostolische Kirche) przy ul. Rodziewiczówny.54 
Obecne obiekt ten (kościół) jest w zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej 
w Gryficach.55 

Sprawa Koszalin, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-125/2000. Wg stanu na dzień 
12 czerwca 2015 roku w sprawie odbyły się 8 posiedzeń lub rozpraw.56 Dawny adres 
nieruchomości to Koeslin, am Trunich 6.57 

Sprawa Słupsk, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-126/2000.Z informacji uzyskanych 
autora wynika, że sprawa jest na etapie uzupełniania dokumentów. Dawny adres 
nieruchomości kościelnej to Stolp, Poetensteig 15.58 

Sprawa Darłowo, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-29/2000. Dawnej istniała tam 
wspólnota Neuapostolische Gemeinde w Darłowie (Ruegenwalde). Sprawa jest na 
etapie uzupełniania dokumentów. Budynek kościelny był pod adresem 

                                                           
43Wykaz spraw w toku -IX Kościół Nowoapostolski w Polsce -19 spraw w toku od 1.08.2008, (stan na 

dzień 12.06.2015), s. 1-2. 
44 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
45 A.A., kwerenda autora w MOGiK w Szczecinie z 10 kwietnia 2017 r., mapa p3262/161/69. 
46 A.A., kwerenda autora w MOGiK w Szczecinie z 10 kwietnia 2017 r., mapa p3262/51/64. 
47 A.A., kwerenda autora w MOGiK w Szczecinie z 10 kwietnia 2017 r., mapa identyfikator p3262/12/54. 
48 A.A., kwerenda autora w MOGiK w Szczecinie z 10 kwietnia 2017 r., mapa p3262/57/63. 
49 A.A., kwerenda autora w MOGiK w Szczecinie z 10 kwietnia 2017 r., mapa 25/60. AA, adresbuch 1935 

Szczecin Urndstr, i Dąbie Ufer 2 
50 A.A., korespondencja autora z Andrzejem Krzaczyńskim z AC NAK w Polsce z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
51 A.A., kwerenda autora w MOGiK w Szczecinie z 10 kwietnia 2017 r., mapa p3262/100/65. 
52 Wykaz spraw w toku -IX Kościół Nowoapostolski w Polsce -19 spraw w toku od 1.08.2008, (stan na 

dzień 12.06.2015), s. 1-2. 
53 AA, pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
54 http://www.wikiwand.com/pl/Historia_architektury_Gryfic [dostęp: 12 września 2022]., cyt. „W sierpniu 

1937 r. do użytku oddano kaplicę kościoła nowoapostolskiego (niem.) Neueapostolische 
Kirche (powstałego na początku XIX w.), przeznaczoną na świątynię, którą wybudowano przy H. 
Riemannstraße (obecnie ul. M. Rodziewiczówny)”. 

55 W. Schmidt, OSIR do zwrotu, „Panorama Gryficka” 18(65), s. 3. 
56 Wykaz spraw w toku -IX Kościół Nowoapostolski w Polsce -19 spraw w toku od 1.08.2008, (stan na 

dzień 12.06.2015), s. 1-2. 
57 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
58 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
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Muenderstrasse.59 Wg stanu na dzień 12 czerwca 2015 roku w sprawie odbyły się 
3 rozprawy.60 Postępowanie jest w toku. 

Sprawa Kołobrzeg, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-130/2000. Sprawa dotyczy 
dawnej kościelnej nieruchomości położonej w Kołobrzegu (d. Kolberg), dawny adres 
Stettinstrasse 62. Obiekt został wzniesiony przed 1945 roku. Wg książki adresowej 
z 1935 roku Neuapostolishe Kirhe działał tam Kościół. Obecnie prawdopodobnie 
w tym miejscu mieści się Kościół Chrystusowy w Kołobrzegu przy ul. Jedności 
Narodowej 62 od lat 70-tych.61 

Sprawa Bemowo Pilskie, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-131/2000. Sprawa 
dotyczy nieruchomości położonej w Bemowie Pilskim (Schlagakrug) po swoim 
przedniku prawnym wówczas zorganizowany w formie gminy - wspólnoty 
(Neuapostolische Gemeinde). Wiadomo, że w miejscowości mieszkało wielu 
wiernych Kościoła przed 1939 rokiem.62 Sprawa jest na etapie uzupełniania 
dokumentów. Wg stanu na dzień 12 czerwca 2015 roku w sprawie odbyły się 
3 rozprawy.63 

Sprawa Zabrze, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-122/2000. Sprawa dotyczy 
dawnego obiektu sakralnego. Budynek kościelny był pod adresem Hindenburg, 
Willhelmstrasse 1a - zakład energetyczny.64 Wg informacji autora sprawa została 
zakończona wydaniem orzeczenia umarzającego postępowanie. Faktycznie 
nastąpił w tej sprawie zwrot nieruchomości kościelnych w większej części za zgodą 
uczestnika postępowania regulacyjnego. 

Sprawa Lębork, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-127/2000. W sprawie chodziło 
o przekazanie nieruchomości po dawnym Neuapostolische Gemeinde w Lęborku - 
Lauenberg, Albertstrasse 2a.65 Uchwałą nr XXXII-282/2004 Rady Miejskiej 
w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 roku organ administracji w pkt 1 tego aktu prawa 
miejscowego, wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Kościoła 
Nowoapostolskiego w Polsce nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 
1 miasta Lęborka przy ul. Kanałowej, dz. nr 161/1 o pow.1177 m2 w zamian za 
zrzeczenie się przez KN w Polsce roszczeń do nieruchomości położonej w obrębie 
9 miasta Lęborka przy ul. Dąbrowskiego 2, stanowiącej działkę nr 73/2 o powierzchni 
332 m2, objętej postępowaniem regulacyjnym. W pkt 2 organ uzależnił ważność 
uchwały od ukorzeniana postępowania przez Międzykościelną Komisję Regulacyjną 
oraz potwierdzenie w formie pisemnej przez Komisję zasadności roszczeń Kościoła 
w zakresie nabycia nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 2.66 

Sprawa Sławno, sygn. akt: W.MKR-IX-6785-128/2000. Sprawa dotyczy 
nieruchomości po dawnym Neuapostolishe Gemeinde w Sławnie. Sprawa dotyczy 
dawnego obiektu sakralnego pod adresem Schlawe, Bahnhofstrasse 32.67 Przed 
MKR w 2014 roku doszło do ugody, wg której na rzecz Kościoła Nowoapostolskiego 

                                                           
59 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
60 Wykaz spraw w toku -IX Kościół Nowoapostolski w Polsce -19 spraw w toku od 1.08.2008, (stan na 

dzień 12.06.2015), s. 1-2. 
61 N. Hury, 25 lat Kościoła Chrystusowego w Kołobrzegu, Słowo i Życie…, s. 9. 
62 M. Balzer, Apostołowie z Gorzekał, Wieści orzyckie, nr 44, maj 2015, s. 7. 
63 Wykaz spraw w toku -IX Kościół Nowoapostolski w Polsce -19 spraw w toku od 1.08.2008, (stan na 

dzień 12.06.2015), s. 1-2. 
64 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
65 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
66 BIP, Uchwała nr XXXII-282/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 r., s. 1. 
67 A.A., pismo z KN z datą 12 listopada 1996 roku, zał. 
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w Polsce uczestnik postępowania Burmistrz Miasta Sławno przekazał dwie 
nieruchomości zamienne o pow. Łącznej 655 mkw. 
 

Podsumowanie 
W ramach niniejszego postępowanie ten związek wyznaniowy wg stanu na 

21 kwietnia 2022 roku, miał w MKR łącznie: 
- 22 sprawy, z nich: 
- 1 sprawa zakończyła się wydaniem orzeczenia przekazującego na własność 

nieruchomość zabudowanej działki o pow. 0,0746 ha; 
- 1 sprawa zakończyła się wydaniem orzeczenia umarzającego postępowanie; 
- 1 sprawa zakończyła się ostatecznie ugodą o przekazaniu 2 nieruchomości 

zamiennych o pow. 655 mkw. 
Tym samym nadal większość, bo około 19 spraw pozostaje nie zakończona.68 

Nadto ze strony kościelnej odszedł z tego świata w 2019 roku bp Waldemar Starosta 
będący współprzewodniczącym tego zespołu orzekającego. 

W zasadzie od wielu lat w sprawach nic się nie zmieniło. Potwierdza ww. stan 
na dzień 17 listopada 2016 roku odpowiedź na interpelację nr 761 w VIII kadencji 
Sejmu RP w sprawie komisji ds. restytucji własności kościołów i związków 
wyznaniowych, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Sebastiana Chwałek z dnia 19 grudnia 2016 roku.69 

Wszystkie 22 sprawy Kościoła Nowoapostolskiego miały przed MKR sygn. akt 
od MKR-6785-IX-110/2000 do MKR-6785-IX-131/2000. Zagadnienia prawne 
i faktyczne dotyczą tu zagadnień funkcjonowania poprzedników prawnych na terenie 
dawnych ziem odzyskanych, co faktycznie od strony prawnej i dowodowej utrudnia 
zakończenie postępowań. Również problemem jest kwestia lokalizacji obiektów 
sakralnych na nowych mapach z uwagi na zmiany geodezyjne po niemal 100 latach 
jakie często nastąpiły od wybudowania jakiegoś obiektu sakralnego. 
 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł dotyczy rewindykacji mienia Kościoła Nowoapostolskiego 

przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną. Rewindykacja mienia jest nadal 
istotną sprawą z punktu widzenia nie tylko tego związku wyznaniowego, ale także 
Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Te konkretne opisane 
sprawy regulacyjne łączą w sobie wiele zagadnień i problemów prawnych, jakie 
wiążą się z przekazaniem następcy prawnemu restytuowanego mienia. Autor 
zwraca uwagę, iż z punktu widzenia niniejszego artykułu najważniejsze są sprawy 
w toku. Sprawy te są procedowane na mocy przepisów z działu IIIa (art. 38a - 38g) 
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 
Komisja ta prowadzi sprawy z wniosku strony kościelnej. Obecnie na 2022 rok z 22 
spraw zakończono zaledwie 3. Sprawy te procedowane są IX zespole orzekającym.  

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi trudnej materii rewindykacji mienia 
tego związku wyznaniowego, który jest praktycznie nie znany. 

Słowa kluczowe: Kościół Nowoapostolski w Polsce, rewindykacja mienia 
związków wyznaniowych, postępowanie regulacyjne. 
 
 
 

                                                           
68 A.A., notatka z pracy MKR z dnia 22 kwietnia 2022 r., s. 1-3. 
69 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=435A26BF [dostęp: 12 września 2022]. 
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Summary 
The article concerns the restitution of property of the New Apostolic Church 

before the Inter-Church regulation procedure. Property recovery is still ensured from 
the point of view of not only this religious association, but also the State Treasury 
and local government units. These things have the efficiency that they have 
problems with the things and the issues that certain things have. The author of the 
events, bearing in mind that, from the point of view of the article, there are pending 
cases. These cases are processed under the provisions of section IIIa (art. 38a - 
38g) of the Act of May 17, 1989 on the guarantees of freedom and religion. This 
commission conducts cases at the request of the Church. Currently, for 2022, out of 
22 cases, only 3 have been completed. In fact, they are processed in IX adjudicating 
cases. 

The purpose of the article is to familiarize the reader with the difficulty of the 
matter of re-recovery by changing it through denominational, which is a practical, 
known way. 

Key words: The New Apostolic Church in Poland, recovery of religious 
property, compensation. 
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Anna STOPPEL 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

W POSZUKIWANIU METOD EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ 
 
 

Wprowadzenie 
Działalność poznawcza jest nieodzownym warunkiem istnienia 

i funkcjonowania człowieka. Zaczyna się wraz z przyjściem na świat i trwa do końca 
naszego życia. Początkowo nieświadome zachowania i działania przeradzają się 
z czasem w celowe i w pełni świadome, zaczynamy orientować się w otaczającej 
nas rzeczywistości i stopniowo pozyskiwać wiedzę w różnych obszarach. 
Przywołane tutaj pojęcie wiedzy z pewnością należy rozwinąć szerzej. W pewnym 
uproszczeniu można uznać, że „na wiedzę składają się wiadomości, umiejętności 
i nawyki. Wiadomości to informacje, które docierają do człowieka przez różne 
zmysły. Dotyczą one różnych dziedzin nauki i działalności w otaczającym jednostkę 
świecie. Umiejętności to sprawność posługiwania się posiadanymi informacjami lub 
wykonywania praktycznych działań. Nawyki zaś to dobrze wyćwiczone umiejętności, 
które mogą być wykonywane nawet podczas ograniczonej świadomości człowieka”.1 
Mimo, że zaprezentowane podejście ma charakter skrótowy, to jednak oddaje sens 
pojęcia wiedzy. Chcąc pokusić się jednak o dokładniejszą jej charakterystykę, na 
podstawie literatury można przyjąć, że termin ten oznacza „produkt ludzkiego 
poznania. Wiedza jest dynamicznym procesem – ciągle się rozwija, udoskonala, 
pogłębia i przekształca. Wiedza jest zawarta w ustnej lub pisemnej formie 
i przechodzi z pokolenia na pokolenie. Proces ten zachodzi w kontaktach 
międzyludzkich na dwóch drogach: samorzutnie, przy realizacji różnych zadań 
praktycznych albo przez zorganizowany proces nauczania”.2 

Efektywność procesu uczenia się to zagadnienie podejmowane przez 
naukowców od dawna. Każdy z pewnością nie raz w życiu zadał sobie (i nie tylko 
sobie) pytanie jak się uczyć, jak to robić skutecznie, efektywnie, co zmienić, aby 
nauka przynosiła oczekiwane efekty i by następowało to – w miarę możliwości - 
szybko. Badania empiryczne nad procesem przyswajania wiedzy i zapamiętywania 
wskazują, że większość „dogmatów” dotyczących tego, jak się uczyć, prowadzi do 
podejmowania wysiłków w znacznej mierze nieskutecznych.3 Stąd też zrodził się 
pomysł i koncepcja artykułu, który podejmował będzie ten jakże aktualny problem. 
W tym miejscu z pewnością warto także zwrócić uwagę na fakt, że w programach 
szkolnictwa wyższego w Polsce niemal całkowicie pomijana jest sprawa – 
wydawałoby się, zasadnicza i podstawowa: uczenia, jak się uczyć. Przyjmuje się, że 
studenci zdążyli już opanować tę umiejętność, zanim wstąpili w szeregi braci 
studenckiej. A przecież ich doświadczenia w tej dziedzinie ograniczają się do 
zwyczajów wyniesionych ze szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej. Studia 
wyższe różnią się zasadniczo pod tym względem, z czego studenci zdają sobie 
sprawę zwykle stając w obliczu pierwszej sesji egzaminacyjnej. Stąd tak ważna jest 
kontynuacja kształcenia w zakresie technologii pracy umysłowej (i temu pokrewnych 
przedmiotów) także na etapie startu przygody akademickiej. Autorka opracowania, 

                                                           
1 E. Kameduła, Środki dydaktyczne w strukturalizacji wiedzy uczniów. Poznań 1989, s. 25 
2 Ibidem 
3 P.C. Brown, Roediger III H.L., M.A. McDaniel, Harvardzki poradnik skutecznego uczenia się. 

Warszawa 2016, s. 7 
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jako prowadząca wyżej wymieniony przedmiot na studiach właśnie, jest świadoma 
zarówno konieczności uczenia o tym, jak się uczyć, a zarazem pewnych braków, 
problemów i słabej znajomości technik uczenia się wielu osób, które chcą zdobyć 
wyższe wykształcenie. 

Za cel przyjęto zaprezentowanie – na podstawie fachowej literatury i źródeł – 
oraz na bazie własnych kilkunastoletnich doświadczeń akademickich (ale również 
pracy z dziećmi i młodzieżą na wszystkich szczeblach edukacji), podstawowych 
zasad i praktycznych strategii – możliwych do natychmiastowego zastosowania 
i wdrożenia, tak by proces uczenia się był skuteczny i efektywny. Naturalnie należy 
pamiętać o tym, że każdy człowiek jest inny. Różnice indywidualne można zauważyć 
u dzieci, młodzieży i osób dorosłych – w zachowaniu, podczas nauki, pracy. 
Występują one w zakresie cech fizycznych i psychicznych, w procesach 
przyswajania wiedzy, formowania się nawyków, umiejętności i sprawności, 
w kształtowaniu zdolności ogólnej i uzdolnień specjalnych. Każdy zatem musi 
wybrać z owego obszernego katalogu metod i technik uczenia się, odpowiednie dla 
siebie – i sprawdzić na własnym przykładzie. Jedni bowiem wolą uczyć się sami, 
innym łatwiej to robić w grupie. Są tacy, którzy uczą się na siedząco, a inni – leżąc 
w łóżku. Są wśród nas wzrokowcy, którzy najlepiej przyswajają wiadomości, 
oglądając wykresy, rysunki, wodząc wzrokiem po notatkach, mapach myśli etc. Inni 
z kolei wolą słuchać – wiedzę wynoszą z wykładów i trwale to zapamiętują. Jeszcze 
inni najlepiej uczą się w ruchu. Są również osoby preferujące słowo drukowane, dla 
których podstawa to czytanie książek, skryptów, a także takie, które przyswajają 
wiedzę w trakcie interakcji z innymi ludźmi – powtarzając materiał w szerszym 
gronie, na zasadzie dyskusji, burzy mózgów etc. 

Zamierzeniem autorki jest weryfikacja przyjętych hipotez badawczych, 
zakładających iż, istnieje wiele metod i technik uczenia się, ale te trzeba dobierać 
indywidualnie, w zależności od własnych upodobań, typu osobowości, stylu życia, 
uzdolnień i predyspozycji. Istnieje szereg czynników, które będą blokowały, 
uniemożliwiały pełne wykorzystanie możliwości i potencjału osoby uczącej się. 
Ważna jest świadomość owych „przeszkód” i to, jak można nimi sterować - jak 
można je zmienić z korzyścią dla zdobywających wiedzę. 

W odniesieniu do warstwy metodologicznej, należy wskazać, że podjęty 
w opracowaniu temat jest bardzo rozległy, a w omawianiu zagadnień dotyczących 
efektywności procesu uczenia się posłużono się metodą analizy dokumentów oraz 
metodą obserwacji w toku wieloletniej praktyki akademickiej. 

Tekst powstał głównie w myślą o studentach wyższych Uczelni, ale znaczna 
jego część będzie także przydatna dla uczniów niższych szczebli edukacji. 
 

Dlaczego to takie ważne? Kompetencje XXI wieku 
Globalizacja, postęp technologiczny sprawiły, że żyjemy dzisiaj i pracujemy 

w zupełnie nowej rzeczywistości. Zostaliśmy zmuszeni do ponownego przemyślenia 
koncepcji uczenia się i przejścia od przechowywania (dążenia do gromadzenia 
wiedzy) do przepływu (ciągłego odnawiania wiedzy). Zdolność „uczenia się uczenia” 
staje się zatem kluczową umiejętnością jednostki, umożliwiającą jej utrzymanie 
wysokiej jakości posiadanych kompetencji, ciągłe doskonalenie, a tym samym 
zapewnienie zdolności adaptacyjnej, czyli szans na zatrudnienie.4 Cały ów proces 
ma swoje odzwierciedlenie w procesach rekrutacyjnych na różne stanowiska pracy, 

                                                           
4 J. Lamri, Kompetencje XXI wieku. Kreatywność, komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja. 

Warszawa 2021, s. 12 
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gdzie jednostki muszą łączyć całą gamę umiejętności miękkich5 i wiedzę ekspercką 
(nowoczesne i specjalistyczne umiejętności techniczne6). Wkroczyliśmy w erę 
planowanego starzenia się kompetencji, których długość życia wynosi obecnie od 
sześciu miesięcy do pięciu lat.7 W tych warunkach rekruterzy będą starali się ocenić 
poziom „uczenia się” kandydatów, czyli ich zdolność do utrzymania lub doskonalenia 
technicznych podstaw. W związku z tym preferowany będzie profil osoby 
o przeciętnych umiejętnościach technicznych, ale charakteryzującej się wysoką 
zdolnością uczenia się, niż takiej o bardzo wysokich umiejętnościach technicznych, 
ale nieposiadającej tej zdolności. Inne kompetencje niż dawniej będą miały 
zasadnicze znaczenie: zdolność jednostek do adaptacji, interakcji, mobilizacji lub 
wykorzystywania nowych możliwości w ciągle zmieniających się systemach. 
Pożądane będą: zainteresowanie, postawa i zdolność jednostek do rozumienia 
i interpretowania informacji (selektywnego wyszukiwania, priorytetyzacji, korelacji, 
triangulacji), do jej doceniania, integracji z podejmowanymi decyzjami i działaniami 
(nadawania sensu), do jej oceny i rozważenia (podejście refleksyjne i krytyczne).8 
 

Nastawienie, motywacja 
Uczenie się wymaga nakładu pracy, czasu, energii. Specjaliści w dziedzinie 

uczenia się i nauczania twierdzą, że osobiste zainteresowanie i zaangażowanie ma 
zasadnicze znaczenie z punktu widzenia mobilizacji do uczenia się, jest też kluczem 
do jego efektywności. Jeśli nie oddajemy się temu, co robimy (czy to w nauce, czy 
w pracy), kontynuowanie tego procesu będzie wymagało od nas nieomal 
nadludzkich sił, a może nawet na pewnym etapie wyda się to nam zupełnie 
niemożliwe. Osoby, które mają problem z efektywnym działaniem (w tym uczeniem 
się), twierdzą, że przyczyną tego stanu rzeczy jest brak wewnętrznej dyscypliny. 
Wskazują, że wprawdzie mają wyznaczone cele i określone na ich podstawie 
priorytety, że planują swoje działania, zadania, ale kiedy mają przystąpić od słów do 
czynów, od planów do działania – to zaczyna się problem. Owszem, brak 
wewnętrznej dyscypliny i nawyku wytrwałej pracy bywają poważną przeszkodą na 
drodze do urzeczywistnienia własnych dążeń, ale mankamenty są raczej sprawą 
wtórną – pochodną braku jasno sformułowanych życiowych celów i zadań.9 Ci, 
którzy nie mają jasno sprecyzowanej wizji, nie wyznaczają sobie średnio - 
i długofalowych celów, będą postrzegali swoją pracę, naukę, studia jako udrękę. 

                                                           
5 Soft skills – czyli kompetencje miękkie to kompetencje osobiste, które wiążą się z umiejętnością 

strategicznego, analitycznego i kreatywnego myślenia, dobrą organizacją własnej pracy, chęcią 
i umiejętnością nabywania nowych kompetencji oraz odpornością na stres. Stąd są one najbardziej 
pożądanymi kompetencjami na rynku pracy. Natomiast najbardziej poszukiwane przez pracodawców 
kompetencje miękkie to kompetencje społeczne, wiążące się z umiejętnościami sprawnego 
komunikowania się, prezentowania wiedzy i wywierania wpływu na inne osoby, nawiązywania kontaktu 
i utrzymywania długoterminowych relacji oraz skutecznym zarządzaniem innymi osobami, w tym 
zarządzaniem zespołem, motywowaniem i rozwijaniem potencjału podwładnych. Źródło: D. Dyjecińska, 
P. Smółka, Miękkie kompetencje. Kompendium, www.miękkiekompetencje.gc.com.pl, dostęp 
25.06.2022, godz. 17.30 

6 Hard skills – umiejętności twarde - to nasze konkretne umiejętności, które można nazwać technicznymi 
– znajomość języków, umiejętność obsługi urządzeń, ukończone kursy, szkolenia, zdobyte certyfikaty. 
Kompetencje twarde to posiadana przez nas wiedza oraz umiejętności, konkretne kwalifikacje, które 
nabyliśmy wcześniej na drodze naszej edukacji. Źródło: M. Konieczna – Kucharska, Miękkie i twarde 
kompetencje nauczycieli, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie Nr 19 (2015), 
s. 232 

7 J. Lamri, op. cit, s. 13 
8 Ibidem, s. 14 
9 J. Grębski, Sukces na egzaminie. Warszawa 2004, s. 33 
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Sesja egzaminacyjna będzie niczym termin egzekucji. Droga przez mękę to 
z pewnością niewłaściwa ścieżka zdobywania wyższego wykształcenia. Dlatego tak 
ważnym jest odrzucenie, odejście od negatywnej motywacji lękowej („Boże co 
będzie ze mną, jak nie zdam?”, „Ja tego nie przeżyję!”, „Nie dam rady”, „Spalę się 
ze wstydu, jak nie będę znał odpowiedzi na pytania na egzaminie”) i zastąpienie jej 
motywacją pozytywną, wynikającą z autentycznej potrzeby zmian i wiary we własne 
możliwości. Niestety system kształcenia, a także często sami rodzice generują 
u swoich podopiecznych niezdrowy lęk przed złą oceną, wstyd przed kompromitacją 
wobec otoczenia, aniżeli kształtują motywację poznawczą, co ma swoje poważne 
konsekwencje także na dalszych etapach nauki. Trzeba myśleć i działać pozytywnie. 
Aby być skutecznym i osiągać wyznaczone cele, warto kierować się zasadą: 

- proaktywności, która jest podstawą samodzielnego prowadzenia własnych 
spraw i oznacza, że my jesteśmy autorami swojego życiowego scenariusza. 
Bez proaktywności nie może być mowy o rozumnym kierowaniu własnym 
życiem, ani też o skutecznym zarządzaniu sobą. Proaktywność jest 
fundamentem wszelkiej inicjatywy, zaradności, powodzenia. Pozwala nie 
zgubić się w chaosie bieżących wydarzeń, stawiać czoło naturalnym 
przeciwnościom i rozwiązywać problemy; 

- kierowania sobą, mądrego przewodzenia sobie – w zgodzie z własnym 
sumieniem, hierarchią wartości, ze świadomością spraw dla nas 
najważniejszych – co pozwoli z zapałem realizować autorski plan na życie, 
a nie ten narzucony przez otoczenie – rodziców, media, wątpliwej jakości 
autorytety, czy programy kształcenia, które „korzeniami” pozostają 
w poprzedniej epoce; 

- zarządzania sobą – decydowania o tym, w jaki sposób i w jakim terminie 
będziemy realizowali swoje plany i zamierzenia, jakimi środkami będziemy 
się posługiwali i jak będziemy kontrolowali ten proces. 

Naturalnie należy pamiętać, że ów plan i cele przyjdzie nam w życiu 
modyfikować niejednokrotnie, być może odrzucić – bo rzeczywistość, w której 
żyjemy zmienia się nieustannie. Zdolność do rozwoju, zmiany, doskonalenia, do 
osiągnięcia sukcesu (rozumianego w różnoraki sposób) zachowujemy przez całe 
nasze życie. W dowolnej chwili możemy wziąć odpowiedzialność za to, co robimy 
i żyć według własnego scenariusza. 
 

Technologia pracy umysłowej 
Na wstępie niniejszych rozważań należy zaznaczyć, że nie ma, nie istnieje 

uniwersalna, najlepsza i jedyna metoda uczenia się, która zapewni najbardziej 
optymalne rezultaty. Wynika to z faktu, o którym autorka opracowania wspomina 
wyżej – mamy odmienne cechy, różnimy się bagażem zdobytych doświadczeń, 
mamy różne umiejętności, predyspozycje, uzdolnienia. Technika uchodząca 
w oczach jednych za interesującą i skuteczną, u innych będzie wzbudzała 
umiarkowany entuzjazm. Dlatego też, zapoznawszy się z wieloma technikami, 
należy wybrać te, które będą nam najbardziej odpowiadały. Należy pamiętać też, że 
to nie liczba godzin poświęconych na naukę jest tutaj kluczowa, ale sposób 
wykorzystania czasu i rodzaj zastosowanych metod przyspieszających ten proces. 
 

I – ZARZĄDZANIE CZASEM 
Najlepsze efekty daje takie zarządzanie własnym czasem i dbanie o własne 

sprawy, by móc koncentrować się na sprawach ważnych i nienaglących. Można 



89 
 

oczywiście zacząć się uczyć trzy dni przed maturą lub egzaminem końcowym na 
studiach, ale to powoduje sytuację bardzo napiętą i prowadzić może do 
wyczerpującego psychiczne kryzysu. To samo zadanie można przecież rozłożyć 
w czasie i pokonać etapami, wtedy gdy nie jest jeszcze „zabójczo” pilne. To 
zwyczajna zaradność, zapobiegliwość, operatywność, umiejętność przewidywania 
i prowadzenia działań profilaktycznych. To inwestowanie w siebie, swój rozwój, 
samopoczucie. Zajmując się sprawami ważnymi (ale nie pilnymi, tak zwanymi „na 
wczoraj”), działamy u podstaw naszych przyszłych osiągnięć, zapobiegamy 
kryzysom i niepotrzebnym stresom. 
 

II – MIEJSCE NAUKI 
Efektywna praca umysłowa wymaga przygotowania i uporządkowania miejsca 

pracy, nauki. Nie chodzi tu oczywiście o żadne gruntowane sprzątanie, ale 
o zaprowadzenie względnego porządku, harmonii w miejscu, w którym uczymy się. 
Takie organizowanie się jest też prostą i skuteczną formą koncentrowania się przed 
czekającym nas wysiłkiem intelektualnym. Zaprowadzając porządek w otoczeniu, 
porządkujemy własne myśli, przestawiamy się stopniowo na nowe zadanie, jakie 
sobie wyznaczyliśmy i zapobiegamy chaosowi w późniejszym działaniu. Najlepiej 
usunąć z zasięgu ręki przedmioty zbędne, rozpraszacze uwagi10 tj. telefon 
komórkowy, tablet, smartwatch, a zadbać o wszystko to, co może okazać się 
niezbędne w procesie uczenia się (notatki, zeszyty, kartki do notowania, podręczniki, 
lektury, długopisy, ołówki, markery itp.) – by później nie tracić czasu i nie rozpraszać 
się bieganiem po każdą z tych rzeczy z osobna. Warto mieć także w zasięgu wzroku 
zegarek czy wodę (lub inny ulubiony napój). Taki osobisty rytuał przed zabraniem 
się do nauki z czasem wejdzie w nawyk i będzie nastrajał naszą psychikę do 
intensywnej pracy umysłowej. 
 

III – WYDAJNOŚĆ UMYSŁOWA A PORA DNIA/NOCY 
Celem dobrej organizacji pracy powinno być wykształcenie nawyku 

koncentracji. Zatem naukę powinniśmy planować, być może ustalić nawet stałe 
godziny pracy umysłowej. Planując ją należy uwzględnić krzywą wydajności mózgu 
(Ryc. 1). 
 

                                                           
10 Dystraktor - jest to bodziec przeszkadzający w wykonaniu jakiegoś zadania, odciągający naszą 

ukierunkowaną uwagę lub uniemożliwiający skupienie się. Źródło: Poznaj tajemnice koncentracji, 
pobrano: https://drwitt.pl/wp-content/uploads/DrWitt_ebook.pdf, 07.07.2022 
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Produktywność, czyli ujmując inaczej, wydajność umysłowa, związana jest 
z rytmem dnia. Dobrze jest planować zadania wymagające koncentracji 
w momentach naszej największej produktywności w ciągu dnia. Najbardziej 
produktywni jesteśmy rano, nieobciążeni jeszcze wyzwaniami dnia codziennego. 
Szczyt wydajności przypada około godziny 10:00, z kolei duży spadek 
odnotowujemy około godziny 22:00. Wówczas ma miejsce gwałtowny spadek 
wydajności mózgu, a ok. godziny 3-4 nad ranem osiąga on absolutne minimum. 
Z tego powodu warto uczyć się w dzień, a spać w nocy, chyba, że jakieś ważne 
okoliczności na to nie pozwalają. 
 

IV – WYGODNA POZYCJA I MIEJSCE 
Naukowcy spierają się, czy dla procesu uczenia się lepsze jest całkowite 

rozluźnienie, czy też pewien stan napięcia, a jeśli tak, to jak silny. Wyniki 
eksperymentów pokazują, że umiarkowany stan tonusu mięśniowego poprawia 
wyniki pracy umysłowej, większy stopień pogarsza je.11 W praktyce oznacza to tyle, 
że nie powinniśmy wybierać pozycji, ani miejsc zbyt wygodnych (np. leżenie na łóżku 
pod kocem), ani niewygodnych, wywołujących zbyt silne napięcie mięśni 
i dyskomfort psychiczny. Przykładem ostatniego może być twarde, nieodpowiednio 
dobrane krzesło, za nisko lub zbyt wysoko położony blat stołu czy biurka. Na rynku 
dostępnych jest wiele modeli foteli, które uznać można za majstersztyk ergonomii, 
wzornictwa i designu. Oferowane są one zwłaszcza pracownikom spędzającym przy 
swoich stanowiskach wiele godzin – gdzie muszą nie tylko efektywnie działać, ale 
też czuć się w nich swobodnie, bez popadania w błogie rozleniwienie. 
 

                                                           
11 M. Grębski, op. cit., s. 57 
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V – WARUNKI NAUKI 
Innym ważnym czynnikiem wpływającym na wygodę uczenia się jest 

zapewnienie właściwego oświetlenia miejsca nauki. Niekorzystne jest zarówno 
słabe światło (usypia i nuży), jak i zbyt jaskrawe (męczy i drażni). Najlepiej stosować 
tutaj zasadę złotego środka i zadbać choćby o to, by miejsce nauki nie znajdowało 
się w cieniu, niemal bez dostępu światła. Ponieważ mózg będzie potrzebował 
ogromnej ilości tlenu, należy przewietrzyć pomieszczenie. Należy zadbać też 
o wygodny strój np. ulubiony dres. Jeśli w domu wyeliminowanie hałasu jest 
niemożliwe (np. ze względu na młodsze rodzeństwo, współdzielenie pokoju, 
obecność gości, hałasujących zwierząt domowych etc.) można rozważyć zasadność 
uczenia się w bibliotece, w czytelni, czy u przyjaciół, gdzie warunki będą 
zdecydowanie bardziej sprzyjające. Cisza zwiększy wydajność, choć niektórzy 
preferują naukę przy muzyce czy włączonym telewizorze. Jest to kwestia bardzo 
indywidualna, choć z pewnością migoczący ekran będzie rozpraszał uwagę, 
zaburzał koncentrację, wydłużał czas i pogarszał efektywność nauki. Chaos wokół 
nas męczy, choć wydaje się nam, że tego nie odczuwamy. Niewiele nauczymy się 
będąc zmęczonym, głodnym, przebywając w dusznym pomieszczeniu, czy 
w hałasie. Należy odpowiednio nawadniać organizm, stosować zbilansowaną dietę, 
warto także wdrożyć aktywność fizyczną. 
 

VI – SEN, REGENERACJA 
Studenci często podczas zajęć z zakresu technologii pracy umysłowej 

opowiadali autorce opracowania o swoich sposobach na koncentrację i wymuszenie 
uwagi, aby opanować materiał – często dosłownie – „na chwilę” przed egzaminem 
czy kolokwium. Hektolitry kawy, dziesiątki wypalonych papierosów, zimne prysznice, 
napoje energetyzujące, w ostateczności „coś” mocniejszego. Wszystko po to, by 
w trakcie nocy tzw. ostatniej szansy móc przyswoić maksymalną liczbę zagadnień, 
obyć się bez snu i zyskać cenny czas. Chociaż jest kilka sposobów na to, by 
zmniejszyć ilość snu, to jednak następstwa długotrwałego niespania sprawiają, że 
zmienia się wiele reakcji fizjologicznych i psychicznych, co może nawet przypominać 
psychozę. Pojawiają się bóle głowy, zniekształcenia percepcyjne, trudności 
w skupieniu uwagi, zaburzenia orientacji, zanik pamięci krótkotrwałej. W dłuższej 
perspektywie mogą pojawić się urojenia i omamy wzrokowe.12 Naturalnie, poważne 
skutki niewyspania są przemijające i po dobrze przespanej nocy, organizm będzie 
powoli wracał do normy. Zdaniem specjalistów, niedostatek snu poważnie obniża 
jakość naszej pracy umysłowej, ponieważ: 

- zmniejsza zdolność koncentracji, 
- obniża sprawność pamięci, 
- zmniejsza zdolność radzenia sobie ze złożonymi zadaniami i problemami, 
- powoduje zakłócenia w logicznym myśleniu, 
- zmniejsza zdolność myślenia krytycznego, 
- zmniejsza zdolność przyswajania i analizowania nowych informacji, 
- sprzyja trudnościom w podejmowaniu decyzji, 
- obniża zdolności twórcze, 
- osłabia koordynację wzrokowo-ruchową, 
- obniża spostrzegawczość.13 

                                                           
12 Ibidem, s. 66 
13 Ibidem, s. 66-67 
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Podsumowując zatem, pozbawione sensu jest zmuszanie się do pracy 
umysłowej, kiedy mózg i ciało potrzebuje snu. Nasza praca i tak będzie 
nieefektywna, co najwyżej - mało skuteczna. Optymalna ilość snu na dobę jest 
niezmiernie ważna dla regularnej regeneracji organizmu i podtrzymania właściwego 
poziomu koncentracji. Dostępnych jest wiele wyników badań na temat snu, jego 
znaczenia, optymalnej długości – ale najlepszą metodą będzie najprawdopodobniej 
posłuchanie samego siebie i jeśli wiemy, że dla prawidłowego funkcjonowania 
potrzebujemy 7 godzin snu na dobę, to nie warto go skracać o połowę, tylko dlatego 
by zyskać czas na naukę, gdyż następnego dnia nasze rozdrażnienie, nieefektywne 
działanie, ziewanie, brak koncentracji i ogólne rozbicie – potwierdzi tylko, że mimo 
wszystko warto trzymać się swoich dobowych rytmów, w których czujemy się 
najlepiej. 

Kiedy z różnych powodów mamy warunki do nauki tylko nocą, warto położyć 
się i zdrzemnąć 1-2 godziny po południu. Zwłaszcza jeśli ten proces nocnej nauki 
powtarzamy przez pewien czas regularnie (np. sesja egzaminacyjna). To pozwoli – 
choć częściowo – odpocząć i zregenerować siły za dnia. To, że niektóre badania 
przyklaskują idei, iż drzemka w ciągu dnia ma bezpośredni wpływ na lepsze 
funkcjonowanie mózgu, a inne całkowicie temu zaprzeczają, od lat jest nie lada 
wyzwaniem dla naukowców. Niektórzy sugerują, że kluczowym czynnikiem nie jest 
sam fakt drzemania, ale również to, czy był to celowy relaks, czy też “przymknęliśmy 
oko” przypadkiem oraz ile czasu trwał sen, a niewiele badań daje na te pytania 
precyzyjne odpowiedzi. 
 

VII – TECHNIKI DOSKONALĄCE UCZENIE SIĘ 
1. Powtarzaj a zapamiętasz: 
Repetitio mater studiorum est – powtarzanie jest matką uczenia się, 

fundamentem skutecznej nauki. Prawda stara jak świat, skoro wiedzieli o tym już 
w starożytności. Jeśli nie powtarza się materiału, czyni się z własnej nauki 
bezużyteczną pracę. Jak mawia przysłowie – cała para w gwizdek, ponieważ gdy 
uczymy się nowych treści, nasza zdolność przypominania sobie wiadomości 
poznanych wcześniej, już dawno wygasła. Wówczas w strukturach poznawczych nie 
powstają skojarzenia pomiędzy nabywanymi a posiadanymi informacjami, co 
oznacza, że zrozumienie i przyswojenie nowego materiału będzie błędne 
i fragmentaryczne.14 A zatem powtarzanie materiału jest pierwszym 
i najważniejszym etapem właściwego przygotowania do sprawdzianu czy egzaminu. 
Ktoś mógłby zauważyć, że to najbardziej nudna i męcząca technika, ale jednak 
należy stwierdzić, że mało kto posiada tzw. pamięć fotograficzną i zapamiętuje 
wszystko po jednokrotnym przeczytaniu. Żeby nie zapomnieć, jesteśmy zmuszeni 
powtarzać. Naturalnie nie chodzi tutaj o bezmyślne, mechaniczne „wkuwanie” 
- należy mieć na uwadze fakt, że tę wiedzę trzeba będzie kreatywnie wykorzystać 
- na przykład pisząc wartościową rozprawkę czy sensownie odpowiadać na pytania 
o charakterze otwartym na egzaminie. Co z tego, że będziemy znali w dosłownym 
brzmieniu wszystkie definicje i cytaty, wyuczymy się dat i dopasujemy do nich 
odpowiednie wydarzenia, gdy ktoś postawi przed nami zadanie własnej interpretacji 
przedstawionych faktów i zagadnień, zmusi do samodzielnego myślenia twórczego. 
Tu nie chodzi o reprodukowanie encyklopedycznej wiedzy i myślenie odtwórcze, 
a o rozumienie. Kluczową kwestią w procesie zapamiętywania materiału jest jego 

                                                           
14 Ibidem, s. 110-110 
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pełne zrozumienie. To pozwoli na przyłączenie nabywanych wiadomości do już 
istniejących struktur wiedzy oraz na generowanie ciekawych pomysłów i twórczych 
wniosków. Ta wiedza zacznie się wzajemnie przenikać i uzupełniać, stanowiąc 
kompletną, logiczną, sensowną całość. 

Przed przystąpieniem do powtarzania trzeba ustalić cztery bardzo istotne 
kwestie – cel, czas pozostały do egzaminu, rodzaj i zakres materiału (trudny – łatwy, 
czysto pamięciowy – do zrozumienia) oraz stan wiedzy własnej. Planując uczenie 
się trzeba wziąć pod uwagę związaną z tym inwestycję czasu – tj. rozłożenie 
powtórzeń w czasie. Najwięcej – około 55 % wiadomości – zapominamy w ciągu 
pierwszej godziny po przeczytaniu tekstu czy wysłuchaniu wykładu. W ciągu kilku 
następnych godzin tracimy dalsze 15 %, po tygodniu jeszcze 10, a po miesiącu 
następne 10%. W rezultacie postępującego procesu zapominania po 30 dniach 
pozostaje nam w pamięci około 10 % z przyswajanego materiału.15 To niewiele. Aby 
temu zapobiegać, Tony Buzan, ekspert w dziedzinie technik pracy umysłowej, 
zaproponował metodę powtarzania nawiązującą do poniższej reguły: 

- pierwsza powtórka powinna mieć miejsce po godzinie nauki i trwać kilka minut 
– pozwala ona na utrwalenie informacji w pamięci na około jeden dzień. 
Autor przytoczonej koncepcji sugeruje, by miała ona formę dokładnego 
przejrzenia przestudiowanego materiału. Jeśli robiliśmy notatki, powinniśmy 
nanieść poprawki i uzupełnienia; 

- po upływie doby należy przystąpić do kolejnej, kilkuminutowej powtórki. Dzięki 
niej nabyte informacje pozostaną w pamięci przez mniej więcej jeden 
tydzień. Autor zaleca w tym przypadku zapisanie posiadanej wiedzy 
z konkretnej dziedziny w formie notatki konspektowej lub mapy myśli;16 

- po siedmiu dniach ponownie należy przejrzeć materiał przez kilka do 
kilkunastu minut, wskutek czego wydłużamy czas zapamiętania do 
miesiąca. Wracamy zatem do kompletnych notatek lub podręczników 
i porównujemy, korygujemy błędy, nanosimy uzupełnienia.17 

Prawidłowość ta została zobrazowana na Rycinie nr 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 T. Buzan, Rusz głową. Łódź 1996 
16 Mapa myśli, inaczej mind mapping to szczególny rodzaj notowania, mający według jego twórców 

zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu 
synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich 
naukowców: Tony’ego i Barry’ego Buzana. Twórcy metody twierdzą, że podczas sporządzania notatek 
w sposób tradycyjny, aktywna jest jedynie lewa półkula mózgu, odpowiedzialna za myślenie logiczne, 
linearność, analizę, słowa i liczby. Dzięki użyciu oprócz słów i symboli także kolorów, rysunków oraz 
efektu trójwymiarowości uaktywnia się prawa półkula mózgu odpowiedzialna za wyobraźnię, rytm, 
postrzeganie przestrzenne, kolory, a obie półkule synergicznie ze sobą współpracują. Celem mind 
mappingu jest podniesienie efektywności pracy a procesu nauki i zapamiętywania uczynienie 
prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Do tworzenia map myśli używa się rysunków i krótkich haseł. 
Mapa powinna być przejrzysta, czytelna, kolorowa, zwracająca uwagę na najważniejsze rzeczy - istotne 
dla twórcy. 

17 T. Buzan, op. cit. 
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Ryc. 2. Krzywa zapominania (ujęcie schematyczne). 

 
Źródło: Smolska M., Techniki efektywnego uczenia się. Szczecin 2020, s. 12 
 
Na powyższym wykresie zestawiono koncepcję Buzana z założeniami 

niemieckiego psychologa Hermana Ebbinghausa, który stworzył linię (krzywą) 
przedstawiająca zależność między ilością przechowywanej w pamięci informacji 
a upływem czasu, jaki nastąpił od ich zapamiętania. Ubytek wiedzy w perspektywie 
czasu, w modelu bez stosowania powtórek, jest znaczący. 

Chcąc sensownie i skutecznie nauczyć się danego materiału powinniśmy 
próbować dostrzec istotne związki i stosunki pomiędzy elementami przyswajanych 
treści, a to jest możliwe między innymi dzięki powtarzaniu. 

2. Wspomaganie powtarzania, uczenia się: 
Jeśli materiału do opanowania jest bardzo dużo, podzielić go należy na zdatne 

do „intelektualnego strawienia” porcje. Istotne jest tutaj, by wyznaczone partie 
stanowiły zamknięte, logiczne całości – na przykład studiowanie i zapamiętywanie 
treści podręcznika rozdziałami. Dobrze jest także pamiętać o zasadzie „od ogółu do 
szczegółu”. Najpierw analiza całości, a potem metodą kolejnych przybliżeń, dotarcie 
do sedna tematu. Roztkliwianie się nad detalami i dygresjami spowoduje, że 
utracimy meritum sprawy, a także cenny czas na inne tematy. Istotą będzie tutaj 
zatem wydobycie esencji zagadnienia. 

W przypadku materiału, co do którego mamy pewność, że będziemy go 
odtwarzali z maksymalną wiernością (np. nazwiska, daty, wzory, nazwy własne, 
definicje) można zastosować metodę wielokrotnego powtarzania, tak zwane „kucie”. 
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Gdyby jednak uczenie (studiowanie) miało sprowadzać się wyłącznie do tej 
procedury, w dłuższej perspektywie czasu to się po prostu nie sprawdzi. 

Im więcej zmysłów uczestniczy w procesie uczenia się, tym lepsze powinny być 
efekty. Na przykład zamiast cichego czytania eksperci proponują uruchamianie 
innych, prócz wzroku, zmysłów. Głośne czytanie aktywizuje zmysł słuchu, 
zapisywanie, a zwłaszcza tworzenie mapy myśli - uaktywniają cały kompleks 
zmysłów i czynności poznawczych ułatwiających zapamiętywanie. 

Dobre efekty przynosi aktywna praca z materiałem – różnokolorowe 
podkreślenia, zakreślenia, komentarze, uwagi, ramki, strzałki, wykrzykniki i inne 
znaki. 

Eksperci zalecają również stosowanie „zasady płodozmianu”. Polega ona na 
uczeniu się na przemian nie mających ze sobą wiele wspólnego przedmiotów – na 
przykład język polski – biologia – historia. Dzięki temu urozmaicamy swoją pracę, 
a przyswajane treści nie nakładają się na siebie (taka interferencja mogłaby 
doprowadzić do obniżenia jakości zapamiętywania, pewnego zamętu myślowego). 

Osobom, które potrafią uczyć się w parze lub w małej grupie zaleca się 
zorganizowanie części powtórek z kolegą/koleżanką, korepetytorem lub w małej 
grupie osób. Metoda ta bywa owocna, ponieważ: 

- mobilizuje do działania, podtrzymuje na duchu i zarazem osłabia monotonię 
tego procesu; 

- dzięki informacjom zwrotnym daje możliwość natychmiastowego, w miarę 
obiektywnego sprawdzenia zasobów posiadanej wiedzy, a także jakości 
i stylu wypowiedzi; 

- stwarza szansę na skorygowanie błędnych informacji oraz wytłumaczenie 
niejasności; 

- oferuje dodatkowe źródło informacji, dzięki czemu mamy możliwość wymiany, 
uzupełnienia i wzbogacenia notatek. 

3. Mnemotechniki: 
Słowem tym określa się umiejętność poszerzania i ulepszania pamięci za 

pomocą sposobów opartych na różnych pomysłowych, choć sztucznych 
skojarzeniach. Eksperci raczej nie są jednomyślni w ocenie przydatności 
mnemotechnik w procesie uczenia się. Jedni uważali ją/je za metody dla leniwych, 
inni z zapałem polecali, przekonując, że są doskonałym środkiem pomocniczym 
w pamięciowym przyswajaniu informacji. Używanie bądź nieużywanie środków 
mnemotechnicznych jest kwestią wyboru osoby zainteresowanej. Jednym wydadzą 
się głupie i pozbawione sensu, inni zaś wykorzystają je w różnych życiowych 
sytuacjach, uławiając sobie życie. Poniżej zaprezentowano trzy wybrane. 

Akronimy – aby ułatwić sobie zapamiętanie nazwy lub ciągu nazw, możemy 
stworzyć z pierwszych liter wyrazów akronimy (przykład: Moja wiecznie 
zapracowana mama jutro sama usmaży nam placki – to kolejność planet Układu 
Słonecznego: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, 
Pluton). 

Wierszyki i rymowanki (rymonimy) – krótkie rymowane wierszyki ułatwiające 
zapamiętywanie informacji (Przykład: ”-uje się nie kreskuje”, „pamiętaj chemiku 
młody, wlewaj zawsze kwas do wody”, „w pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są 
dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i cotangens a w czwartej cosinus”), 
bo to co się rymuje, łatwiej się zapamiętuje. 

Łańcuchowa Metoda Skojarzeń (ŁMS) – to jedna z podstawowych technik 
pamięciowych. Stosuje się ją do zapamiętania niezbyt długiego ciągu różnych 
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informacji, w tym ich kolejności, na przykład listy zakupów czy spraw do załatwienia. 
Można ją także wykorzystać w nauce zagadnień, gdzie istotna pozostaje kolejność 
chronologiczna, poprzez łącznie czy kojarzenie każdego elementu szeregu 
z następnym (przykład historyjki ułożonej za pomocą Łańcuchowej Metody 
Skojarzeń może wyglądać następująco: widzisz długopis, który samodzielnie 
próbuje zapisać Twoją listę zakupów. Nagle przyskakuje do niego arbuz, który 
zębami zrobionymi z pestek pożera go. Zauważa to chleb, który robi minę, jakby był 
bardzo niezadowolony. Ze złości rozpada się na kromki. O jedną z nich potyka się 
spacerujące masło, pokrywając ją równiutką warstwą, która nagle zaczyna się topić, 
a krople spadają do butelki z napisem oranżada). Warto podkreślić, iż najskuteczniej 
zapamiętujemy takie obrazy, które są wytworem naszej wyobraźni, kolorowe, 
dynamiczne, zabawne, a czasami zupełnie absurdalne, dzięki temu szybciej je 
zapamiętamy. 

Wyżej wymienione mnemotechniki niekoniecznie przydadzą się w procesie 
studiowania, aczkolwiek w pewnych aspektach codziennego funkcjonowania, mogą 
ułatwić życie. 
 

Podsumowanie 
Z pewnością do omówienia pozostaje wiele innych jeszcze metod i technik 

uczenia się. Nie da się owego tematu wyczerpać w jednym artykule. A potraktowanie 
pewnych zagadnień zaledwie wzmiankowo także nie będzie służyło ani czytelnikom 
ani samej nauce. Szerszego komentarza wymaga na przykład sztuka notowania 
(jaki ma sens, jakie rodzaje notowania można wyróżnić etc.), skutecznego czytania 
(o rozwijaniu i doskonaleniu technik czytania, o odpowiednim doborze tempa 
i sposobu czytania), pisania prac (proces pisania, od czego zacząć, jak pisać, 
podstawowe błędy różnych prac pisemnych), sztuka wystąpień publicznych (przed 
grupą w klasie/sali, przed komisją na egzaminie ustnym czy obronie pracy 
dyplomowej). Materiał ten należy zatem traktować jako przyczynek do dalszych 
analiz i rozważań na temat efektywnej i skutecznej nauki. Jest to także pole do 
refleksji i wymiany doświadczeń w tym zakresie, który stał się przedmiotem 
rozważań autorki. 

Podsumowując zatem – istnieje wiele metod i technik uczenia się. 
Każdorazowo należy dobierać je indywidualnie, w zależności od umiejętności, 
predyspozycji, uzdolnień. Trzeba mieć także świadomość wielu przeszkód i barier, 
które będą ten proces utrudniały, wydłużały i czyniły mniej efektywnym. Już sama 
świadomość ich istnienia i wiedzy, jak się z nimi uporać, znacząco poprawi sytuację 
uczących się. 
 

Streszczenie 
Niniejszy tekst to rozbudowana odpowiedź na zasadnicze pytanie: jak się 

uczyć, żeby się nauczyć? Autorka opracowania podjęła się przybliżenia oraz 
omówienia kilku metod i technik uczenia się, tak by ów proces był ciekawszy, 
a osiągane wyniki lepsze – i to na różnych szczeblach edukacji. Nie ulega 
wątpliwości, że jednym z najważniejszych wyzwań, jakie niesie współczesność jest 
konieczność nieustannego kształcenia się. Powinien być to proces efektywny, 
skuteczny, sprawny. Nie ma jednak żadnych „cudownych” supermetod 
i supertricków, nie istnieje droga na skróty. Aby uczyć się efektywnie potrzeba pracy, 
cierpliwości, pokory i z pewnością wielu wyrzeczeń. Samo opracowanie może zatem 
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służyć jako swoisty poradnik dla uczniów i studentów chcących rozwijać, doskonalić 
swoje umiejętności uczenia się. 

Słowa kluczowe: metody i techniki uczenia się, kompetencje XXI wieku, 
efektywność uczenia się, skuteczna nauka, technologia pracy umysłowej. 
 

Summary 
This text is an elaborated answer to one fundamental question: what is the best 

way to learn? The author of the study takes a closer look and discusses several 
methods and techniques of learning, so that the process itself is more interesting 
and the achieved results bigger and better - at various levels of education. There is 
no doubt that one of the most important challenges nowadays is the continuous need 
for education. It should be an efficient, effective and more or less easy process. 
Unfortunately, there are no "miracle" super-methods or supertricks, no shortcuts 
whatsoever. In order to learn effectively, we need a lot of work, patience, humility 
and most certainly a lot of sacrifice. The publication itself can therefore serve as 
a kind of guide for children and students who want to develop and improve their 
learning skills. 

Key words: learning methods and techniques, 21st century competences, 
learning efficiency, effective learning, technology of mental work. 
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI W ODNIESIENIU DO ROZWOJU 
MAŁEGO DZIECKA 

 
Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te 

najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja 
człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych. 

Maria Montessori 

 

Pedagogika Marii Montessori jako koncepcja alternatywna 
System Montessori to kierunek pedagogiczny, który powstał na przełomie XIX 

i XX wieku jako ruch Nowego Wychowania. Ruch ten stawał w opozycji do 
dotychczasowej edukacji i sformalizowanego systemu szkolnego oraz roli 
nauczyciela i ucznia, czyli do tradycyjnej szkoły powstałej na podłożu pedagogiki 
J.F. Herbarta. D. Drynda zdefiniował ten ruch jako zmierzający do odnowy szkoły 
i radykalnej zmiany w wychowaniu. Istotne cechy nowego nurtu to radykalizm 
pedagogiczny oraz społeczny. Reforma myśli pedagogicznej, a co za tym idzie 
edukacji, nie była procesem zamierzonym czy uświadomionym. Wynikała ona 
z kryzysu ówczesnej kultury oraz chaosu na świecie. Nowe Wychowanie jako 
krytyka istniejącej rzeczywistości wychowawczej, a wraz z nią nowe koncepcje 
budujące światopogląd były głosem pokolenia, które pragnęło edukacji w duchu 
braterstwa oraz pokoju.1 

Maria Montessori neguje wcześniejsze metody wychowawcze stwarzając 
warunki do wielostronnego rozwoju poprzez otoczenie, kontakt z przyrodą, 
zwrócenie uwagi na wychowanka oraz estetykę. Dzieła lekarki przyczyniły się do 
rozwoju „nowej szkoły”.2 

 

Nauczanie przyjazne mózgowi 
Pedagogika Montessori jako pedagogika alternatywna uwzględnia potrzeby 

i możliwości mózgu, które są warunkiem efektywnej nauki jednostki. Nauka zgodna 
z naturą mózgu to nauka dobrowolna, bez ocen, zachodzi ona poprzez aktywne 
działanie wszystkimi zmysłami. Edukacja Montessori jest zgodna z naturą mózgu. 

Nauka i wybór zajęć w systemie Montessori są dobrowolne. Aktywność dziecka 
jest motywowana przez poszczególne etapy jego rozwoju. Montessori w swojej 
metodzie nie stosuje kar i nagród. Stres jako reakcja na karę, krytykę wzmaga 
niechęć, w wyniku czego następuje hamowanie procesu przyswajania. Materiał 
rozwojowy z życia codziennego pozwala ćwiczyć czynności praktyczne, te czynności 
pozwalają dziecku stać się w pełni samodzielnym. Pomoce rozwojowe Montessori, 
które służą do kształcenia zmysłów są bardzo ważne w całościowym rozwoju 
dziecka.3 

                                                           
1 B. Śliwerski, Z. Kwieciński, Pedagogika Tom 1 Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2016. 
2 Praca zbiorowa pod red. B. Surma., J. Dybiec, Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie. 

Palatum, Kraków 2009. 
3 M. Żylińska, Neurodydaktyka: nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013. 
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Model edukacji montessoriańskiej 

Model edukacji oparty na filozofii Marii Montessori polega na relacji pomiędzy 
dzieckiem, dorosłym i przestrzeniom edukacyjną. 

 
Rysunek nr 1 Model edukacji montessoriańskiej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Imai, Edukacja konwencjonalna wobec 

edukacji montessoriańskiej (w:) S. Davies (red.): Montessori w twoim domu. Wrocław: Bukowy 
Las, 2019, s. 25. 

 

Rola nauczyciela w systemie Montessori różni się od roli nauczyciela 
w systemie tradycyjnym. Główne motto pedagogiki Montessori brzmi „Pomóż mi to 
zrobić samemu”. Nauczyciel oddziałuje na dziecko w sposób pośredni, poprzez 
odpowiednio przygotowane otoczenie. Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie 
różnorodnych propozycji materiałów dostosowanych do faz rozwoju wychowanków. 
Muszą one zaspokajać ich potrzeby oraz umożliwiać wszechstronny rozwój. 
Nauczyciel montessoriański dąży do tego by móc powiedzieć: „Dzieci pracują teraz 
tak, jakby mnie tam nie było”. Głównym zadaniem opiekuna jest obserwacja.4 

Dla rozwoju dziecka istotne jest respektowanie jego samodzielności. Maria 
uważała, że otoczenie musi pozwolić dziecku na rozwój swoich możliwości. Ma ono 
być zaproszeniem do aktywności. Dlatego właśnie tak ważna w tej metodzie jest 
wychowawcza rola otoczenia. 

 

 

 

 

                                                           
4 M. Montessori, Domy dziecięce. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005. 
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Rozwój dziecka w Pedagogice Marii Montessori 

 
Rysunek nr 2 Etapy rozwoju człowieka. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. M. Munoz, Cztery etapy rozwoju 

człowieka (w:) B. M. Munoz (red.): Montessori Wychowanie dziecka w wieku 0-6 lat. 
Warszawa: Samo Sedno, 2021, s. 42. 

 
Maria Montessori w pierwszych 24 latach życia człowieka wyróżnia cztery 

etapy. Okresy te nazywane są czterema planami rozwoju tj. niemowlęctwo, 
dzieciństwo, dorastanie i dojrzałość. Na każdym etapie potrzeby rozwojowe są inne. 
W czasie niemowlęctwa i dorastania zachodzą istotne zmiany, podczas gdy 
dzieciństwo i dorastanie są etapami, w których ugruntowuje się wiedza z tych 
wcześniejszych. Montessori opisuje rozwój człowieka przez analogię do cebulki 
tulipana. Na powyższej grafice można zauważyć jak bardzo ważny jest okres przed 
szóstym rokiem życia. Fundamentalną wartość ma okres prenatalny.5 
 

Absorbujący umysł 
Siłą sprawczą rozwoju dziecka jest energia, która skłania je do działania. Dzieci 

nie boją się wysiłku, wręcz przeciwnie, poszukują go. Każde dziecko posiada według 
Montessori wyjątkową zdolność nauki, która pozwala chłonąć wrażenia i impulsy ze 
świata zewnętrznego również w sposób nieuświadomiony. Dziecko posiada 
absorbujący umysł (psychika), tworzy on świadomość dziecka.6 Dzieli się ona na 
dwie fazy: nieuświadomioną (od narodzin do 3 roku życia) i uświadomioną (od 3 do 
6 roku życia). Dowodem absorbującego umysłu jest proces naśladowania sposobów 
działania i zachowań ludzi z otoczenia przez niemowlęta. Do 18 miesiąca życia 
proces ten zachodzi bezkrytycznie. Odpowiedzialne są za to neurony lustrzane. Jest 

                                                           
5 B.M. Munoz, Montessori. Wychowanie dziecka w wieku 0-6 lat. Samo Sedno, Warszawa 2021. 
6 B. Korzeniowska, Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, II 

konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania 
Impuls, Kraków 2002. 
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to pierwsza metoda nauki.7 Z absorbującym umysłem nierozerwalnie wiąże się 
HORME czyli energia witalna, która prowadzi dziecko ku rozwojowi, stanowiąc klucz 
do istnienia, PLAN ROZWOJU zawarty w DUCHOWYM ZARODKU, NEBULA czyli 
wrodzona gotowość do uczenia się, uaktywniają się we wrażliwych fazach i MNEME 
– pamięć witalna. Montessori wyróżnia okresy embrionalne: prenatalny 
i postnatalny. Zarodek biologiczny występuje tak samo jak zarodek psychiczno- 
duchowy. W duchowym zarodku zawiera się plan budowy.8 

 
Fazy wrażliwe w dzieciństwie 
Termin „fazy wrażliwe” został zaczerpnięty od biologa Hugona de Vriesa.9 

Montessori fazami wrażliwymi nazywa szczególną zdolność dziecka do nabycia 
pewnych umiejętności bez większego wysiłku. Jest to czas ekstremalnej chłonności 
absorbującej psychiki. Faza ta może występować u każdego w innym czasie. Ma 
ona charakter czasowy. Nieodwracalnie zanika, co oznacza, że dziecko nie będzie 
już w stanie z taką łatwością opanować konkretnej umiejętności. U dziecka do 
szóstego roku życia wyróżnia się fazy wrażliwe na porządek, ruch oraz język; od 
siódmego do dwunastego na moralność, sprawiedliwość; od dwunastego do 
osiemnastego roku życia na odpowiedzialność społeczną, szukanie własnych 
wartości.10 

Wyróżnia się fazy wrażliwe, w których dziecko jest podatne na wpływy 
otoczenia: 

 Okres wrażliwości na język (1,5 - 3 r.ż.); 

 Okres zainteresowania małymi przedmiotami i czas nabywania koordynacji 
ruchowej (1 - 4 r.ż.); 

 Okres wrażliwości na porządek (2 - 4 r.ż.); 

 Okres doskonalenia zmysłów (2,5 - 6 r.ż.); 

 Okres szczególnej wrażliwość na zdobywanie nawyków grzecznościowych 
(2,5 - 6 r.ż.); 

 Okres szczególnej wrażliwości na pisanie (4 - 4,5 r.ż.) oraz czytanie 4,5 - 
5,5 r.ż.).11 

Polaryzacja uwagi 
Polaryzacja uwagi, zauważona przez Marię Montessori uznawana jest za 

„fenomen”. Polaryzacja uwagi występuje dzięki określonym zewnętrznym 
warunkom, gdzie uwzględnione są potrzeby rozwojowe dziecka oraz występowanie 
„faz wrażliwych”. Zjawisko to charakteryzuje się głębokim skupieniem na jednej oraz 
wielokrotnym jej powtarzaniem. Podczas polaryzacji uwagi na pracę dziecka nie 
mają wpływu czynniki zewnętrzne, tzn. sytuacje w otoczeniu nie przeszkadzają 
dziecku w wykonywaniu danej czynności. Dziecko czerpie satysfakcję z wykonanej 
pracy, co sprawia, że zyskuje tożsamość, osobowość oraz charakter. Montessori 
nazywa zabawę - pracą. Uważa ona, że zajęcia młodego człowieka należy docenić, 
gdyż nie są one bezcelowe i nie służą tylko rozrywce. 

Według Montessori dziecko odnajdzie swoją własną ścieżkę rozwoju, gdy 
zostaną spełnione określone warunki, tj. odpowiednie warunki zewnętrzne, tzn. 

                                                           
7 M. Żylińska, Neurodydaktyka… dz. cyt. 
8 U. Steenberg, Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. Jedność Herder, Kielce 2003. 
9 M. Miksza, Zrozumieć Montessori. Impuls, Kraków 2017. 
10 U. Steenberg (2003) Pedagogika… dz. cyt. 
11 S. Guz, Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2006. 
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u dziecka wystąpi faza szczególnej wrażliwości na dane zadanie, czynność, która 
jest uwarunkowana indywidualnym procesem rozwoju; w otoczeniu dziecka muszą 
znaleźć się konkretne materiały rozwojowe, które będą stanowiły odpowiedź na 
zainteresowanie dziecka wynikające z fazy rozwojowej. Polaryzacja uwagi nie 
wystąpi pod naciskiem opiekuna.12 

Polaryzacji uwagi towarzyszy cykl aktywności, który można podzielić na trzy 
fazy: 

- Faza przygotowawcza, czas poszukiwań materiału rozwojowego, który 
odpowiada zainteresowaniom dziecka, 

- Faza wielkiej pracy, kiedy ma miejsce polaryzacja uwagi, czyli dziecko pracuje 
w dużym skupieniu, 

- Faza końcowa, w której dziecko dokonuje odkryć i uświadamia je sobie.13 
 

Materiał rozwojowy wykorzystywany w metodzie Montessori 
Materiał rozwojowy powstał na bazie doświadczeń w pracy Montessori. 

Kształcenie oraz doskonalenie zmysłów poszerza percepcje oraz stanowi bogatą 
bazę do rozwoju inteligencji. Materiał rozwojowy ma przekazywać dziecku wiedzę 
o otaczającym go świecie, jest kluczem do świata, a nie całym światem. 

Materiał rozwojowy jest uporządkowany na: 

 Życie codzienne, 

 Materiały sensoryczny, 

 Materiały matematyczne, 

 Materiały językowe, 

 Materiały edukacji kosmicznej. 
Musi on spełniać określone zasady: 

 Zasada samokontroli błędu - materiał skonstruowany jest w taki sposób, aby 
dziecko samodzielnie mogło dostrzec i skorygować błąd; 

 Zasada ograniczenia - materiał musi być ilościowo ograniczony; 

 Charakter wyzwania - praca z materiałem powinna stanowić dla dziecka 
wyzwanie, po to, by mogło ono osiągnąć satysfakcję; 

 Zasada estetyki - materiał łączy w sobie trwałość i piękno; 

 Zasada transferu (kluczowa funkcja) - materiał jest kluczem do poznawania 
realnego świata, służy wielopoziomowo, nie jest celem samym w sobie. 

 
Podsumowanie 
Metoda opracowana przez Marię Montessori odpowiada na indywidualne 

potrzeby rozwojowe każdego dziecka. Maria Montessori odkrywając naturę dziecka 
(cztery plany rozwoju, absorbujący umysł, polaryzację uwagi i fazy wrażliwe) oraz 
opracowując materiał rozwojowy stworzyła ponadczasową metodę, w której bez 
przymusu, kar i nagród dziecko uczy się oraz rozwija. 

Otoczenie oraz materiał rozwojowy w sposób naturalny pobudzają dziecko do 
działania. Największą motywacją dziecka jest własny rozwój. Metoda Montessori 
zaspokaja potrzeby edukacyjne, społeczne oraz emocjonalne dziecka, a dodatkowo 
uczy je podejścia „mogę to zrobić”, co ma znaczący wpływ na samoocenę. Założenia 
pedagogiki Montessori ukazują jak ważnym filarem edukacji i rozwoju są pierwsze 
lata życia człowieka. Edukacja Montessori jest zgodna z zasadami, które są bardziej 

                                                           
12 U. Steenberg, Pedagogika… dz. cyt. 
13 S. Guz, Metoda… dz. cyt. 
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optymalne dla efektywnej nauki niż zasady, które leżą u podstaw konwencjonalnego 
nauczania. 

 
Streszczenie 
Tematem powyższego artykułu była pedagogika Marii Montessori 

w odniesieniu do rozwoju małego dziecka. W artykule znalazły się rozważania 
teoretyczne nad zagadnieniami związanymi z rozwojem dziecka w ujęciu 
Montessori. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem niniejszego artykułu jest 
zaprezentowanie wybranych zagadnień filozofii Montessori jako metody 
alternatywnej i sprzyjającej indywidualnemu rozwoju jednostki. 

Słowa kluczowe: Pedagogika Marii Montessori, rozwój dziecka, absorbujący 
umysł, fazy wrażliwe, polaryzacja uwagi, samodzielność, pedagogika alternatywna 

 
Summary 
The subject of this research article is Montessori Pedagogy in relation to 

developmnet of a child during infant to preschool stages. The article contains 
theoretical analysis of topics in association with Montessori approach to child 
development. The article is of an overview nature. The purpose of this article is to 
present selected issues of Montessori philosophy as an alternative method and one 
that promotes individual development of the individual. 

Key words: Maria Montessori's pedagogy, child development, absorbent mind, 
sensitive periods, polarization of attention, self-reliance, alternative pedagogy 
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AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA W KONTEKŚCIE RÓŻNIC POKOLENIOWYCH. 
NAWIĄZANIA DO PROBLEMATYKI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. WYBRANE 

ASPEKTY 
 
 

WSTĘP 
Każdy człowiek w środowisku pracy funkcjonuje z jednostkami 

reprezentującymi różne pokolenia wiekowe. Dotyczy to zarówno osób 
z niepełnosprawnościami, jak i tych, którym tematyka dysfunkcji zdrowotnych jest 
nie do końca znana. Z kolei problematyka niepełnosprawności powinna być 
poruszana również dlatego, że pogorszenie stanu zdrowia jakie generuje stan 
niepełnosprawności w dalszej perspektywie czasowej może dotknąć każdą 
jednostkę aktywną zawodowo. Wydaje się więc zasadne podjąć rozważania 
w dotyczące wyżej wspomnianej problematyki. W artykule poruszono również 
wybrane kwestie dotyczące różnic pokoleniowych w kontekście następujących 
generacji aktywnych na rynkach pracy. Scharakteryzowano zatem: 

 pokolenie „Baby boomers” 

 pokolenie X 

 pokolenie Y 

 pokolenia Z 
W artykule zarysowano także wybrane problemy aktywności zawodowej 

w kontekście specyfiki niepełnosprawności oraz dysfunkcji zdrowotnych organizmu. 
W kontekście powyższego można zaznaczyć, iż osoby 
z niepełnosprawnościami reprezentują wszystkie pokolenia z wyżej wymienionych. 
Każda z akcentowanych grup generacyjnych pozostaje aktywna, zarówno na 
chronionym, jak i otwartym rynku pracy. Celem pracy jest ukazanie wybranych 
aspektów z zakresu aktywności zawodowej w odniesieniu do różnic pokoleniowych. 
Jak już akcentowano, odniesiono się także do problematyki niepełnosprawności 
w aspekcie aktywności zawodowej tej populacji osób. 

 
Aktywność zawodowa w kontekście wybranych kwestii dotyczących 

niepełnosprawności 
Rozpoczynając powyższe rozważania można, zaznaczyć, że zgodnie 

z danymi dotyczącymi aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami 
w Polsce, które odnoszą się na przykład do roku 2020 zaznacza się, że w grupie 
osób z niepełnosprawnościami nastąpiły zmiany o charakterze negatywnym. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż współczynnik aktywności zawodowej osób, które borykają 
się z dysfunkcjami zdrowotnymi organizmu uległ zmniejszeniu, jeśli porównać go 
z rokiem 2018 oraz 2019 (17,1%). Tym samym zauważyć można, iż porównując rok 
2018 do 2019, iż w roku 2019 nastąpiło nieznaczne zwiększenie aktywności 
zawodowej wspomnianej grupy osób. Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, iż 
w 2020 roku odnotowano spadek w stosunku do poprzedniego okresu 0,9 %.1 

                                                           
1 GUS, Praca a koronawirus. Czy osoby z niepełnosprawnościami stracą pracę? II edycja badania, s. 6-

8, https://aktywizacja.org.pl/aktualnosci/badanie-osob-z-niepelnosprawnosciami-praca-a-koronawirus-
czy-osoby-z-niepelnosprawnosciami-straca-

https://aktywizacja.org.pl/aktualnosci/badanie-osob-z-niepelnosprawnosciami-praca-a-koronawirus-czy-osoby-z-niepelnosprawnosciami-straca-prace/?fbclid=IwAR1SYqWYWQuCa0EZCZoFqnYE079WDeDReG-J8Zir4XbnBB8hVgf9y4SMYas
https://aktywizacja.org.pl/aktualnosci/badanie-osob-z-niepelnosprawnosciami-praca-a-koronawirus-czy-osoby-z-niepelnosprawnosciami-straca-prace/?fbclid=IwAR1SYqWYWQuCa0EZCZoFqnYE079WDeDReG-J8Zir4XbnBB8hVgf9y4SMYas
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W tym miejscu uzasadnione wydaje się odwołanie do Józefa Penca, bowiem 
badacz ten zwraca uwagę, iż pracownicy bardzo cenią również następujące 
wartości, tj. nieszkodliwość pracy dla zdrowia, odpowiednią organizację pracy, 
dogodne warunki pracy, wykonywanie pracy umożliwiającej podnoszenie 
kwalifikacji. Pracę, która daje możliwość awansu, wysokie zarobki z tytułu 
wykonywanej pracy, a także możliwość stałego zatrudnienia. Pracę, która mieści się 
w kręgu zainteresowań pracownika, prestiż wynikający z pracy na danym 
stanowisku, pochwały ze strony przełożonych, możliwości wykazywania 
kreatywnością w miejscu pracy.2 

Zdaniem badaczki m.in. zajmującej się problematyką niepełnosprawności Ilony 
Fajfer-Kruczek rozpatrując problematykę aktywności zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami należy podkreślić, jak ważny aspekt w tym kontekście 
stanowią determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Literatura 
przedmiotu wymienia, iż jeśli chodzi o determinanty dla niskiej aktywności osób 
niepełnoprawnych nie można pominąć takich czynników jak: stopień 
niepełnosprawności, i wykształcenie osoby niepełnosprawnej. Nie bez znaczenia 
jest także w tym przypadku płeć oraz wiek osoby, który również ma istotny wpływ na 
bierność w zakresie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością.3 

Odwołując się do stanowiska Renaty Nowak-Lewandowskiej należy zaznaczyć, 
iż praca zawodowa w przypadku osób z niepełnoprawnością nie tylko pozwala 
czerpać wartości finansowe. Wspomniana badaczka zauważa, że jeśli chodzi 
o osoby niepełnosprawne, praca pozwala tym osobom na nawiązanie kontaktu i sieci 
relacji z innymi jednostkami, co następnie może przekładać się na aktywne pełnienie 
ról społecznych przez osoby niepełnosprawne, które z różnych powodów są 
narażone na wykluczenie także społeczne.4 

W świetle powyższych rozważań można też odwołać się do stanowiska Ewy 
Jaglarz, która zwraca uwagę na warunki w pracy, jakie sprzyjają funkcjonowaniu 
osób z niepełnosprawnościami w organizacji.5 Według autorki: istotną rolę 
odgrywają bezpieczne warunki w miejscu zatrudnienia, ale również brak 
nadprogramowych zadań zawodowych, co sprzyja mieszczeniu się w ramach 
czasowych w związku wykonywaniem przydzielonych wcześniej zdań. Bardzo 
ważne jest również to, aby stanowisko pracy było przystosowane do potrzeb 
pracownika z niepełnosprawnością, a obowiązki powinny być przydzielane w taki 
sposób, aby pracownik z niepełnosprawnością, np. fizyczną był w stanie je wykonać. 
Ważna jest również dobra atmosfera w miejscu pracy, przyjazne otoczenie, dobre 
kontakty z innymi pracownikami, szacunek ze strony menedżerów organizacji, 
uczciwe traktowanie pracowników niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych. Nie 
bez znaczenia jeśli chodzi o dobre warunki pracy jest również brak stresu 

                                                           
prace/?fbclid=IwAR1SYqWYWQuCa0EZCZoFqnYE079WDeDReG-
J8Zir4XbnBB8hVgf9y4SMYas[data pobrania 31.09.2022 r.]. 

2 J. Penc, Humanistyczne wartości zarządzania – w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Wyd. 
Difin, Warszawa 2000, s.165-167. 

3 I. Fajfer-Kruczek, Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s.14-16. 

4 R. Nowak-Lewandowska, Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w świetle zmian systemowych na 
rynku pracy w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach , 2013, nr 145, s. 222. 

5 E. Jaglarz, Praca i jej znaczenie dla osób z niepełnosprawnością. Prawny i społeczny wymiar 
funkcjonowania zawodowego osób z niepełnosprawnością,,,Studia Socialia Cracoviensia” 2017, nr 2 
(17), s.186. 

https://aktywizacja.org.pl/aktualnosci/badanie-osob-z-niepelnosprawnosciami-praca-a-koronawirus-czy-osoby-z-niepelnosprawnosciami-straca-prace/?fbclid=IwAR1SYqWYWQuCa0EZCZoFqnYE079WDeDReG-J8Zir4XbnBB8hVgf9y4SMYas
https://aktywizacja.org.pl/aktualnosci/badanie-osob-z-niepelnosprawnosciami-praca-a-koronawirus-czy-osoby-z-niepelnosprawnosciami-straca-prace/?fbclid=IwAR1SYqWYWQuCa0EZCZoFqnYE079WDeDReG-J8Zir4XbnBB8hVgf9y4SMYas
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w codziennej aktywności zawodowej, brak konfliktóww miejscu zatrudnienia, stała 
możliwość komunikacji z innymi pracownikami oraz kadrą zarządzającą. 

Powyższe rozważania mają swoje odzwierciedlenie także w uniwersalnej 
koncepcji jakości życia, którą należy analizować w kontekście aspektów 
jednostkowych, ale też i w odniesieniu do środowiska społecznego, gdzie można 
brać pod uwagę w odniesieniu do owego terminu m. in. takie czynniki jak: pracę 
zawodową, stosunki przyjacielskie jednostki.6 

Dodać także można, że w opracowaniach z zakresu aktywności zawodowej 
ludzi niepełnosprawnych zaznacza się, iż zatrudnianie osób niepełnosprawnych 
może przyczynić się do otwartości na różnorodność i kreatywność w miejscu pracy 
oraz poprawić wizerunek firmy wśród pracowników, klientów, ale także w otoczeniu 
społecznym, w którym funkcjonuje organizacja.7 
 

Różnice pokoleniowe w kontekście aktywności zawodowej 
W aspekcie dotychczasowych rozważań zasadne jest dopełnić je 

charakterystyką pokoleń tworzących aktualnie rynek pracy. Z perspektywy każdego 
z nich aktywność zawodowa posiada bowiem odmienne znaczenie. Każde z nich 
charakteryzuje się też odmiennym podejściem do pracy zawodowej. 

Klasyfikację pokoleń przyjmowane są różnorako. D. Kuczerska i K. Smoląg 
przyjmują następującą klasyfikacje pokoleń. Według tych autorek:8 

 pokolenie „Baby boomers” reprezentują jednostki urodzone w latach: 1949-
1963, 1943-1960, 1945-1964,1946-1969; 

 pokolenie X to osoby urodzone w latach 1964-1979, 1961-1979, 1965-
1980, 1970-1979; 

 pokolenie Y tworzą osoby urodzone w latach 1980-1994, 1980-1996 i roku 
1980, 

 do pokolenia Z nazywanym też C zaś należą osoby po 1996 roku 
w połowie lat 90. oraz po 1990 roku. 

Według M. Barana i M. Kłosaosoby reprezentujące pokolenie babyboomers 
często pracują w kilku miejscach, albo dla wybranej organizacji. Ich kariera 
zawodowa przebiega zazwyczaj w ramach pracy dla jednego, lub maksymalnie kilku 
pracodawców na podobnych stanowiskach. Pracownicy nastawieni są na aktywną 
współpracę po obu stronach, na linii pracownik – kadra zarządzająca. Chwalą sobie 
zarówno pracę grupowa, jak i w określonych kondygnacjach. Osoby aktywne 
zawodowo zwane pokoleniem baby boomers, często kierują się zasadą: „pracuję, 
aby przetrwać”. Bardzo cenią sobie w miejscu pracy niezależność, zaangażowanie 
zawodowe9; charakteryzują się szacunkiem względem kadry zarządzającej, dla 
której wykonują powierzone im obowiązki, ale również posłuszeństwem i oddaniem 
względem organizacji.10 Podkreślić należy, iż pokolenie to za wartościową uważa 

                                                           
6 J. Zabłocki, W. Woźniak, Jakość życia osób z niepełnosprawnością, Łódzkie Studia Teologiczne, 2013, 

nr 22, s. 225. 
7 Disability in the Workplace: Company Practices Working Paper Bureau for Employers’ Activities and 

Skills and Employability Department, No 3, 2010, s.1. 
8 D. Kuczerska, K. Smoląg, Oferty pracy a oczekiwania potencjalnych pracowników z pokolenia Y i Z, 

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, nr 31, 2018, s. 134-135. 
9 M. Baran, M. Kłos, Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, Marketing 

i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, nr 5, s. 924. 
10 E. Opalińska, W poszukiwaniu komunikacji między pracownikami a pracodawcami: analiza 

porównawcza pokoleń funkcjonujących na współczesnym rynku pracy, Zeszyty Naukowe Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2018, nr 9, s. 144. 
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bezpieczną pracę i taką, która przynosi duże korzyści finansowe i liczne benefity. 
Grupa ta postrzega pracę jako odniesienie sukcesu zawodowego, który jest 
generowany przez obrane cele zawodowe. Mniej ważna jest możliwość rozwoju 
zawodowego w miejscu pracy. Na drugi plan schodzi też atmosfera w miejscu 
zatrudnienia, która nie generuje sytuacji stresogennych. Pracownicy tacy 
przykładają dużą wagę do tego, aby powierzone im zadania zawodowe były 
wykonywane na wysokim poziomie. Ważna jest jakość, ale również żeby polecenia 
były wykonane w odgórnie ustalonych wcześniej ramach czasowych.11 D. Kuczerska 
zauważa, iż pracownicy reprezentujący pokolenie baby boomers w wykonywaną 
pracę zawodową często wkładają duży wysiłek, gdyż nie jest obca im praca po 
kilkanaście godzin dziennie. Autorka podkreśla, iż często ten stan rzeczy 
powodowany jest strachem związanym z bezrobociem oraz już wcześniej 
wspomnianą ideą realizowaną przez to pokolenie, która brzmi: ,,pracuję, aby 
przetrwać”. Pokolenie baby boomers często przyjmuje, iż sukces zawodowy można 
osiągnąć wykonując długotrwale jeden zawód.12 W przypadku opisywanej grupy, 
którą tworzą osoby w wieku 50 plus, obserwuje się spadek impulsów napędowych 
do pracy, które powodują np. problemy zdrowotne z racji wieku, wypalenie 
zawodowe spowodowane wieloletnią aktywnością zawodową, czy brak 
umiejętności, które niezbędne są na dzisiejszym rynku pracy, mowa tu np. 
o obsłudze komputera, czy znajomości użytkowania nowoczesnych technologii. 
Osoby tworzące pokolenie baby boomers chcą niejako dotrwać do emerytury 
w danym miejscu zatrudnienia, ale pobudzającym czynnikiem dla nich okazuje się 
możliwość dzielenia się posiadaną wiedzą zawodową z osobami młodszymi, czy 
uzyskanie jeszcze wyższego stanowiska, które generować będzie wyższą płacę.13 

Z kolei młodzi pracownicy to reprezentanci tzw. pokolenia Y. Osoby 
zatrudniające pracowników reprezentujących to pokolenie muszą liczyć się z tym, 
że we współpracy szczególne znaczenie odgrywa dla nich szeroko pojęty 
indywidualizm, ale również to, że nie są im obce sytuacje konfliktowe w miejscu 
pracy.14 B. Hysa zauważa, że osoby tworzące pokolenie Y należą do wyżu 
demograficznego lat 80-tych, a co za tym idzie to jednostki wychowane w duchu 
kapitalizmu. To osoby, którym bliska jest wolność słowa i otwartość w wyrażaniu 
własnego zdania, poglądów, ale również otwartość na wszechobecny dostęp do 
nowoczesnych technologii, a także problemy płynące z emigracji zarobkowej. 
Cechuje je również zaradność w dostępie do wszelkiego rodzaju informacji. Grupa 
ta wychowana została w duchu dostępu do globalnej sieci internetowej i rozległych 
dóbr kultury, tj. komputeryzacja, cyfryzacja, telewizja, co skutkuje przede wszystkim 
niedostępną wcześniejszym generacjom swobodą dostępu do różnego typu 
komunikacji.15 

Osoby reprezentujące pokolenie Y nie postrzegają pracy zawodowej, którą 
wykonują jako coś najważniejszego. Często w ich przypadku obserwuje się 

                                                           
11 Ibidem, s. 144. 
12 D. Kuczerska, K. Smoląg, op . cit., s. 134-135. 
13 B. Chomątowska, A. Żarczyńska-Dobiesz, Pracownicy w wieku 50+ wyzwaniem dla współczesnego 

organizatora pracy, Management Forum, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3, (6), 2018, 
s. 10. 

14 J. Kaczorowska, Różnorodność pokoleniowa pracowników – wyzwaniem dla współczesnych 
pracodawców, [w:] Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, Ekonomia 
i Zarządzanie w Teorii i Praktyce, T. 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 203. 

15 B. Hysa, Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 196, 
2016, s. 389. 
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109 
 

gotowość do zmiany kompetencji zawodowych i chęć zmiany obranej wcześniej 
ścieżki zawodowej, czy przekwalifikowania się. Osoby reprezentujące to pokolenie 
często emigrują za granicę z powodu otrzymania większych profitów finansowych 
z tytułu wykonywanej pracy. Chcą także jak najwięcej korzystać z życia, nawet będąc 
na utrzymaniu rodziców. Jednostki należące do tego pokolenia przywiązują wielką 
wagę do możliwości, jakie generują nowe technologie i ich rozwój,16 dużo czasu 
poświęcają funkcjonowaniu na portalach społecznościowych, gdzie nawiązują 
znajomości, czy wymieniają informacje. Nie wyobrażają sobie egzystencji bez 
dostępu do globalnej sieci internetowej. Często w życiu zawodowym charakteryzuje 
ich odwaga, pewność siebie, a także konsekwentne realizowanie celu, który 
wcześniej obrali. Ogromną rolę w ich życiu odgrywa możliwość samorozwoju, 
a także realizacja własnych pasji, czy indywidualnych zainteresowań.17 

Według H. G. Adamkiewicz, warto zwrócić uwagę na to pokolenie chociażby 
w aspekcie otrzymania stanowisk kierowniczych.18 Dla tej grupy osób często duże 
znaczenie odgrywa zachowanie balansu między życiem prywatnym, a także 
satysfakcja osiągana na kilu obszarach życia, w których praca nie odgrywa 
kluczowej roli, a jest dopełnieniem. Pracowników pokolenia Y zachęca do 
aktywności na polu zawodowym możliwość pracy zespołowej.19 Ważna jest dla nich 
możliwość rozwoju zawodowego i bonifikaty pozafinansowe. Często oczekują 
możliwości wyjazdów służbowych i pozasłużbowych. Cenią sobie także możliwość 
zmiany miejsca zatrudnienia.20 Jak pisze Smolbik- Jęczmień zarówno pokolenie X, 
jak i pokolenie Y ceni sobie w miejscu zatrudnienia wysokie wynagrodzenie, jego 
stabilność oraz samodzielność zawodową, brak sytuacji generujących wysoki 
poziom stresu. Reprezentantów pokolenia Y motywuje możliwość awansowania 
w organizacji, w której są aktywni zawodowo, ale również możliwość pozyskania 
długiego okresu urlopowego, czy elastyczne godziny pracy. Często możliwość 
samorealizacji w miejscu zatrudnienia jest dla nich wspaniałym motywatorem, ale 
także wszelkie możliwości, które prowadzą do uzyskania niezależności zawodowej 
i generują rozwój zawodowy.21 

Pokolenie X reprezentują jednostki, które kiedyś musiały borykać się 
z problemem, jakim jest brak pracy. To także osoby, na oczach, których miały 
miejsce zmiany systemu. Co istotne, dla takich osób osiągnięcia zawodowe 
postrzegane są jako coś, co okupione jest nawałem obowiązków zawodowych, ale 
także wzmożoną ciągłą pracą, dla której są w stanie poświecić wiele czasu. 
Pokolenie X charakteryzuje też dokładność i solidność, jeśli chodzi o wykonywanie 
powierzonych im obowiązków pracowniczych. Zalicza się więc do niego osoby dziś 
już dojrzałe i w pełni aktywne pod względem zawodowym, ceniące sobie spokój 
i dobrą atmosferę w miejscu pracy, ale także stabilność i ugruntowaną już pozycję 
zawodową. Jego reprezentanci to pracownicy uczciwi, lojalni, budzący zaufanie 
i tacy, dla których szczególne znaczenie odgrywa dobro organizacji, w której 

                                                           
16 A. Nikonowicz, K. Panasewicz, M. Połocka, Pokolenie Y - wartości i oczekiwania wobec pracy 

i pracodawcy, [w:] Samul,Academy of management quarterlyJournal of the Faculty of Engineering 
Management, Akademia Zarządzania, nr 3(1), Białystok, 2019, s. 88. 

17 Ibidem, s. 88. 
18 H.G. Adamkiewicz, Teoretyczne aspekty konkurencyjności międzynarodowej – koncepcja katalizatora 

produktywności, Studia i Prace WNEiZ US, nr 44 (2), 2016, s. 88. 
 
20 A. Kobyłka, Źródła motywacji pokolenia y w pracy zawodowej, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 6, 

2016, s. 44. 
21 A. Smolbik-Jęczmień, op. cit., s. 93. 
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pracują.22 Pokolenie to nazywane jest również Pokoleniem Końca Wieku. Znana 
z doświadczenia jest mu rezygnacja z życia prywatnego na rzecz życia zawodowego 
oraz znamienny sposób wzajemnej komunikacji, bowiem jednostki do niego 
należące szczególnie cenią sobie możliwość rozmowy tzw. bezpośredniej, czyli 
„face to face”.23 To pokolenie reprezentują osoby, dla których praca jest kluczowym 
aspektem życia, czymś bez czego trudno jest wyobrazić sobie codzienną 
egzystencję. To osoby, które identyfikują się z miejscem, w którym są aktywne 
zawodowe i nie wyobrażają sobie funkcjonowania zawodowego w żadnej innej 
jednostce. 

Do identyfikatorów charakteryzujących pokolenie X można zaliczyć cały 
wachlarz cech, a mianowicie:24 

 duża dawka sceptycyzmu i nietolerancji na braki zawodowe zauważalne 
u innych jednostek aktywnych zawodowo, 

 większa lojalność niż pokolenie Y, przy czym reprezentanci X nie są jednak 
tak oddani firmie, jak ma to miejsce w przypadku osób reprezentujących 
pokolenie baby boomers, 

 bardzo duże znaczenie przywiązywane do opinii kadry zarządzającej, 

 potrzeba wsparcia ze strony innych pracowników i poczucia przynależności 
do miejsca pracy, 

 pozytywne postrzeganie możliwości otrzymywania informacji zwrotnej 
w miejscu zatrudnienia, która ma charakter negatywny, ale i pozytywny 
wydźwięk, 

 preferowanie przydzielania konkretnych zadań zawodowych, 

 duże znaczenie satysfakcji pracowniczej jako motywatora do pracy, 

 jego przedstawiciele często prezentują uzależnienie od pracy, 

 pracownicy pokolenia X są często nastawieni negatywnie względem 
pracy.25 

Pracownicy należący do pokolenia X o wiele bardziej cenią sobie stabilizacje 
zatrudnienia, szkolenia zawodowe, niż awans czy profity finansowe z tytułu 
wykonywanej pracy.26 Pokolenie to ceni sobie możliwość pracy indywidualnej, 
stabilność oraz możliwość otrzymania bonifikat finansowych, a mianowicie, różnego 
typu świadczeń, premii, prowizji, ale również możliwość otrzymania nagród 
pozafinansowych.27 

Do generacji Z (nazywane też pokoleniem C) zalicza się osoby, które były 
świadkami rozwoju nowych technologii. To również jednostki, które swobodnie 
korzystają z telefonii komórkowej, czy globalnej sieci internetowej w pełni 
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wykorzystując możliwości, jakie daje im świat online; które funkcjonują już 
w europejskim świecie; niemal non stop funkcjonują w serwisach internetowych. 
Świat nieskomputeryzowany często bywa dla nich niezrozumiały oraz trudny.28 Co 
istotne, osoby, które należą do pokolenia C lubią mieć kontrolę nad otaczającym je 
środowiskiem społecznym (control). Jednostki tworzące tę generację uważa się za 
osoby, które stoją za sukcesem i ogromną popularnością e-portali, czy 
ogólnodostępnych serwisów on- line. Pokolenie C wyróżnia się także posiadaniem 
rozbudowanej sieci znajomych (ang. connection). Za pomocą portali 
społecznościowych wyjawiają swoje poglądy, dotyczące otaczającego ich świata, 
a upublicznianie własnych spraw (ang. celebrity), postaw postrzegają jako atut. 
Generację C uważa się za grupę, która nie ma problemu z tworzeniem nowych treści 
w Internecie(ang. content). To osoby, które charakteryzuje ogromna kreatywność 
(ang. creativity). W opracowaniach anglosaskich dotyczących istoty kreatywności 
pracowniczej, pojęcie „crativity” tłumaczy się także nie tylko jako kreatywność, ale 
także jako twórczość. Warto podkreślić, że w niektórych źródłach książkowych, 
akcentuje się, że oba te pojęcia nie oznaczają tego samego, i nie są z sobą 
tożsame.29 

T.M. Amabile podkreśla, iż na kreatywność pracowniczą składa się kilka 
czynników, a mianowicie: cechy osobowościowe człowieka, jego indywidualne 
uzdolnienia, czy kompetencje o charakterze intelektualnym oraz czynniki 
środowiska gospodarczego, ale także społeczno-kulturowego. Autor podkreśla, że 
na wzrost kreatywności w pracy istotny wpływ ma również system motywacyjny, 
którego centralnym zadaniem jest pobudzenie kreatywności personelu 
pracowniczego, nie bez znaczenia jest także kultura danej organizacji.30 Nie bez 
znaczenia jest wpływ kadr zarządzających.31 To pokolenie charakteryzuje także 
szybkość nawiązywania nowych kontaktów (ang. communications).32 Zauważa się, 
że osoby należące do pokolenia C dobrze odnajdują się zarówno w świecie realnym, 
jak i w świecie on- line. W ich przypadku można uznać, że oba światy, 
w których żyją osoby reprezentujące wspomniane pokolenie, płynnie się ze sobą 
łączą. Ludzie tworzący tę generację postrzegają bardzo pozytywnie dzisiejsze 
możliwości, jeśli chodzi o dostęp do szybkiej informacji i całego wachlarza aplikacji, 
z którego bez ograniczeń mogą skorzystać w każdym miejscu na świecie i o każdej 
porze. Pokolenie C deklaruje jednocześnie, że konsekwencją tego stanu rzeczy jest 
uzależnienie od świata on- line.33 

Pokolenie Z (nazywane również przez niektórych badaczy generacją C). 
A. Dolot dowodzi, iż reprezentanci pokolenia Z cenią sobie dobrą atmosferę 

                                                           
28 J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, 

Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wyd. Wolters Kluwer, 
Warszawa 2016, s. 32. 
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w miejscu zatrudnienia. Generacja C często domaga się od kadry zarządzającej 
bogatej i różnorodnej oferty, jeśli chodzi o instrumenty motywujące. Nie bez 
znaczenia jest również dla owej generacji postawa, jaką względem osób ją 
reprezentujących przyjmuje ich przełożony. Pozytywnym czynnikiem odbieranym 
przez jednostki reprezentujące pokolenie generacji C okazuje się być wysokość 
wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia, ale także to, gdy kadra zarządzająca 
organizacji chętnie dzieli się z reprezentantami owej generacji doświadczeniem 
zawodowym, które posiada.34 Grupę tę jak się okazuje zadowala też możliwość 
rozwoju zawodowego, czy możliwość łączenia obowiązków zawodowych ze swoimi 
zainteresowaniami. Mniej ważne dla osób reprezentujących te generacje okazuje się 
możliwość masażu, czy możliwość spożycia posiłku w miejscu zatrudnienia.35 Dla 
tego pokolenia szczególne znaczenia ma kult nowoczesności w miejscu pracy oraz 
funkcjonowanie organizacji zgodnie z aktualnymi oraz najnowszymi trendami 
biznesowymi. 
 

Zakończenie 
Podsumowując problematykę niniejszego artykułu można zaznaczyć, iż praca 

zarówno dla ludzi pełnosprawnych, ale także niepełnosprawnych związana jest 
z generowaniem różnic, jeśli analizować ich potrzeby oraz oczekiwania 
w kontekście aktywności zawodowej z perspektywy wiekowej. Należy pamiętać, iż 
każda z grup wiekowych funkcjonująca na rynku pracy może się wzajemnie od siebie 
wiele nauczyć. 

Dla wszystkich grup różnice pokoleniowe niosą niemałe korzyści. które mogą 
generować nowe możliwości zawodowe, czy zdobycie cennych i przydanych 
doświadczeń nie tylko na tle zawodowym. Wydaje się, zatem, iż analizowana 
tematyka ma charakter uniwersalny i dlatego ważne jest jej przybliżanie. To 
w efekcie może wpływać korzystnie na polepszenie jakości aktywności zawodowej 
każdej z generacji oraz wpływać na osiągniecie tak istotnej satysfakcji zawodowej, 
ale może też zwiększyć motywowanie do pracy w zespole wielopokoleniowym. 
Podkreślić można, iż obecne przemiany zachodzące na rynkach pracy generują 
konieczność zdobywania ciągle nowej wiedzy, bądź doświadczeń zawodowych. 
W tym aspekcie przydatnym oraz cennym wsparciem może być edukacja płynąca 
od pracownika, który ma za sobą już ugruntowaną pozycje zawodową. Ale też ze 
strony tej osoby, która rozpoczyna dopiero  pełną kreatywności i twórczości, 
a nierzadko też niepokoju swoją ścieżkę zawodową. Niewątpliwie wszystkie 
generacje pracowników, mimo swojej specyfiki oraz różnorodności, łączy wiele 
wspólnego. 

W świetle dotychczasowych analiz teoretycznych sformułować można wniosek, 
iż różnice generacyjne choć niewątpliwie są nieodłącznym elementem środowisk 
zawodowych, ale skutkują różnorodnością, jeśli chodzi o wiedzę, doświadczenie, 
potrzeby zawodowe, co dla organizacji może okazać się korzystne ze względu na 
możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia zawodowego poszczególnych 
generacji Trzeba jednak podkreślić fakt, iż wspomniane różnice generacyjne mogą 

                                                           
34 A. Dolot, Co motywuje do pracy pokolenie Z – wybrane zagadnienia – wyniki badań empirycznych, [w:] 

Nawrat-Wyraz D., Klimka-Kołysk M., Sułkowski Ł.,Szkoła - studia - doskonalenie zawodowe: problemy, 
propozycje, inspiracje, Przedsiębiorczość i zarządzanie, T. XIX,  Z. VIII, (Część III ), Wyd. SAN, Łódź– 
Warszawa 2018, s. 238-239. 

35 Ibidem, s. 238-239. 
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też negatywnie wpływać na kulturę pracy i generować liczne trudności w zacieraniu 
granic pomiędzy poszczególnymi generacjami. 
 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł poświęcony jest aktywności zawodowej w kontekście różnic 

pokoleniowych. Stanowi też odniesienia do problematyki niepełnosprawności 
w kontekście wybranych aspektów. Praca ma charakter przeglądowy oraz 
teoretyczny. W artykule wykorzystano metodę Desk Research w ramach której 
przeanalizowano wybrane dostępne anglojęzyczne i polskie opracowania 
literaturowe, a także zasoby on-line i wybrane dane statystyczne. Celem niniejszego 
artykułu jest ukazanie wybranych aspektów z zakresu aktywności zawodowej 
w kontekście różnic pokoleniowych. Odniesiono się także do problematyki 
niepełnosprawności w kontekście aktywności zawodowej tej populacji osób. 
Scharakteryzowano różnice, potrzeby i oczekiwania poszczególnych generacji 
pokoleniowych. Przedstawiono zatem: pokolenie „Baby boomers”, pokolenie X, 
pokolenie Y, pokolenia Z nazywane pokoleniem C. Ukazano różnice w perspektywie 
wiekowej każdej z generacji. Poruszona tematyka wydaje się istotna także z punktu 
widzenia jej uniwersalnego charakteru i tego, iż dotyczy zarówno pracowników 
z niepełnosprawnościami, jaki i tych bez dysfunkcji chorobowych. 

Słowa kluczowe: aktywność zawodowa, niepełnosprawność, różnice 
pokoleniowe. 
 

Summary 
This article is devoted to professional activity in the context of generational 

differences. It is also a reference to the issue of disability in the context of selected 
aspects. The work is of a review and theoretical nature. The article uses the Desk 
Research method, which analyzes selected available English and Polish literature 
studies, as well as online resources and selected statistical data. The aim of this 
article is to show selected aspects of professional activity in the context of 
generational differences. The issue of disability in the context of the professional 
activity of this population was also referred to. The differences, needs and 
expectations of individual generations are characterized. Thus, the following were 
presented: generation “Baby boomers”, generation X, generation Y, generation Z 
called generation C. Differences in the age perspective of each generation were 
shown. The discussed subject seems important also from the point of view of its 
universal character and the fact that it concerns both employees with disabilities and 
those without disease dysfunctions. 

Keywords: professional activity, disability, generational differences. 
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Maria KOZIELSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu  
 

WSPÓŁCZESNE UJĘCIE PROCESU KONSTRUOWANIA WIEDZY  
PRZEZ CZŁOWIEKA 

 

Wiedza nie jest wcale dziedzictwem, które się otrzymuje, 
to całkiem nowy nabytek, po który trzeba sięgać” 

Bernard Fontanille 

 
Wprowadzenie 
Neurodydaktycy dążą do wykorzystania zdobytej wiedzy o pracy mózgu do 

zmiany metod uczenia się i nauczania w celu zwiększenia ich skuteczności. 
Zainteresowanie mózgiem, jego strukturą i funkcjami (też dysfunkcjami), umysłem, 
pamięcią, technikami uczenia się, inteligencją, zdolnościami ma dłuższą historię. 
Przełomem w tych działaniach było skonstruowanie urządzeń nieinwazyjnego 
badania pracy mózgu (fizyka), jak pozytonowa tomografia emisyjna (PET), 
magnetyczny rezonans jądrowy (MRI), magnetoencefalografia (MEG) i inne. 
A zatem, dzięki rozwojowi nauk ścisłych i technicznych, a stąd nowych technologii 
i sposobów neuroobrazowania, możliwe stało się zajrzenie w głąb mózgu 
i obserwacja jego pracy. 

Badania podjęte w celu monitorowania pracy mózgu podczas procesu 
przyswajania wiedzy, przyczyniły się do wyznaczenia zalet i wad dotąd stosowanych 
metod nauczania. Specjaliści stwierdzili, że tradycyjne metody uczenia się 
współcześnie nie sprawdzają się, męczą mózg i nie dają zadowolenia ze 
zdobywania wiedzy. Uznali, że elastyczność mózgu i możliwość uczenia się są 
wzajemnie powiązane. Wskazali również, że każdy człowiek jest indywidualnością 
i w procesie przyswajania wiedzy potrzebuje różnych bodźców związanych z jego 
własnym życiowym doświadczeniem. Dlatego podstawą wspomagania uczącego się 
jest analiza zasad i strategii wpływających na wybór metod dydaktycznych. Stąd od 
nauczyciela wymaga to spojrzenia na ucznia w sposób indywidualny, 
uwzględniający jego predyspozycje poznawcze. 

Monitorowanie pracy mózgu podczas uczenia się pozwala na precyzyjniejsze 
planowanie, selekcjonowanie i tworzenie skuteczniejszych metod uczenia się, 
a odrzucenie metod mniej efektywnych, szczególnie tych męczących mózg. Za 
funkcje poznawcze (uczenie się słów, dodawanie, wyobrażenie sobie ruchu) 
odpowiedzialne są całe okolice tkanki mózgowej, zawierające miliony neuronów. Jak 
to się dzieje? Podobnie jak inne komórki organizmu, neurony działają jak maleńkie 
baterie.1 

Odnosząc się do dialogu między nauką o mózgu a pedagogiką, można uznać, 
że psychologia poznawcza pełni tę rolę. Specjaliści są przekonani, że nauka 
o mózgu potrafi najłatwiej wpłynąć na badania nad nauczaniem i uczeniem się za 
pośrednictwem psychologii poznawczej.2 To, że codziennie posługujemy się 
komputerami i innymi tego rodzaju narzędziami „pobudza przemiany komórek 

                                                           
1 M. Spitzer, Jak uczy się mózg. Warszawa 2011, s. 23 
2 S. Blakemore, U. Frith, Jak uczy się mózg. Kraków 2008, s. 9-10 
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mózgowych i uwalnianie się neuroprzekaźników, wzmacniając stopniowo nowe 
szlaki neuronowe w naszych mózgach i osłabiają stare”.3 
 

Uczenie się oparte na poznawaniu przez mózg 
Współcześnie rozwinęły się neuronauki: neurolingwistyka, neuropsychologia, 

neurofizjologia, neuroanatomia, neurodydaktyka. Ta ostatnia jest gałęzią dydaktyki 
zainicjowaną przez Richarda Bandlera i Johna Grindera w latach 70-ych, w której 
eksponuje się potrzebę stymulacji neuronów podczas procesu przyswajania wiedzy 
oraz metody, które wykorzystują potencjał mózgu, wzmacniają i zwiększają jego 
sprawności. Uznano, że w ten sposób uczenie staje się skuteczniejsze i bardziej 
angażujące neurony. Są to sposoby trwalszego zapamiętywania nowych informacji, 
ich powiązanie z praktycznymi doświadczeniami człowieka w życiu. 

Neurodydaktyką najczęściej zajmują się specjaliści: nauczyciel zainteresowany 
tym jak działa mózg ucznia, psycholog ciekawy jak mózg ucznia łączy wiedzę 
i umiejętności, neurobiolog, rozważający funkcjonowanie szkoły w której uczeń 
przyjmuje informacje i przekształca je w wiedzę, neurokognitywista – psycholog 
badający działanie mózgu i umysłu oraz inni. Mówimy tu o transdyscyplinarności 
a nie interdyscyplinarności różnych dziedzin wiedzy. Interdyscyplinarność stanowi 
połączenie i powiązania między dziedzinami, tymczasem transdyscyplinarność 
zaciera granice między istniejącymi dyscyplinami wiedzy, czyli powoduje, że się 
przenikają. Można zatem uznać, że neurodydaktyk winien mieć wiedzę z zakresu: 
psychologii w tym również psychologii dziecięcej, kognitywistyki, ekonomii edukacji, 
biologii człowieka, historii edukacji, neurologii, pedagogiki w tym dydaktyki 
i metodyki, technologii edukacyjnych, alternatywnych systemów i metod edukacji, 
prawa oświatowego i innych. Neurodydaktyk zatem winien zajmować się procesem 
kształcenia przy uwzględnieniu znaczenia warunków, w których ten proces będzie 
najefektywniejszy. 

Na czym polega niezwykłość mózgu? Mózg przesyła serie wyładowań 
elektrycznych „przewodami” mającymi kilometry długości, złożonymi z komórek 
mózgu. Wszystko to dzieje się w bardzo krótkim czasie. Nie ma dwóch osób, których 
mózgi rozwijałby się jednakowo, nawet w przypadku bliźniąt. W mózgu powstają 
połączenia zależne od doświadczenia. To, co człowiek robi i czego się uczy, 
fizycznie zmienia wygląd mózgu, gdyż zmieniają się w nim połączenia. Uznano, że 
plastyczność mózgu i zdolność uczenia się człowieka w ciągu całego życia 
pozostają w trwałym związku. Wyniki badań mózgu pozwalają na dokładniejsze 
wnikanie w tę zależność. Różne obszary mózgu rozwijają się w różnym tempie. Nie 
ma dwóch osób, które przechowywałyby tę samą informację w ten sam sposób 
i w tym samym miejscu mózgu. 

Człowiek potrafi zrozumieć różne idee z bliskich mu dziedzin wiedzy, 
dysponując odpowiednimi schematami zgodnymi z tymi ideami. Mózg zapomina to, 
czego nie uznaje za niezbędne do przeżycia, czyli to, czego nie aktualizuje. Wobec 
tego, aby coś dłużej przechowywać w pamięci, musimy systematycznie się uczyć, 
gromadzić wiedzę. Potwierdza to znana maksyma: „Powtarzanie jest matką 
mądrości”. 

                                                           
3 G. Small, G. Vorgan, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości.   

Poznań 2011, s.14 
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Uczenie się oparte na poznawaniu przez mózg rozpoczyna się od kontaktu 
zmysłów z rzeczywistością lub w wyniku aktywnego myślenia i pamięci o tym, co 
widzieliśmy, słyszeliśmy, dotykaliśmy wcześniej. Im więcej zmysłów włączymy do 
procesu poznawczego, tym więcej spostrzeżeń – czyli połączeń zajdzie w mózgu. 
Stąd w procesie poznawczym dużą rolę odgrywa pamięć, chociaż nie jest 
„magazynem wiadomości”, ale obszarem rekonstrukcji bloków informacji zapisanych 
w różnych częściach mózgu i połączonych siecią neuronową.4 

Mózg jest dobrze zorganizowanym i wyspecjalizowanym organem, zdolnym do 
wykonania dużej liczby operacji. Procesy zachodzące w mózgu z dużą prędkością 
– mają uporządkowaną organizację, każdy element tej struktury realizuje konkretne 
operacje. Gdy człowiek ma się czegoś nauczyć, najpierw winien to przyswoić 
hipokamp, będący strukturą wewnątrz mózgu. Odpowiada ona za uczenie się 
zdarzeń – tzn. jej komórki nerwowe odpowiadają za uczenie się nowych treści. 
Hipokamp – dokonuje oceny nowych informacji, które z nich winny być zapamiętane, 
a które tylko przez chwilę posłużą wykonaniu operacji w korze mózgowej. 

Zbadano odmienne style przetwarzania informacji i ich zachowania, z uwagi na 
dominującą rolę półkuli: prawej (artystycznej, całościowej) – klasycznego artysty 
oraz lewej (logicznej, naukowej) – klasycznego naukowca. Uznano, że połowa ludzi 
ma tendencję do stylu uczenia się lewopółkulowego a druga połowa do 
prawopółkulowego. Tymczasem współcześnie dodano, że efektywne uczenie się 
wymaga współpracy obu półkul, gdyż informacje przy współpracy obu półkul 
zapamiętane są szybciej i trwalej. Informacje wchodzące do mózgu są dzielone 
i wysyłane do odpowiednich obszarów. Gdy patrzymy na obrazek, mózg wyszukuje 
linie równoległe i zapisuje je w jednym rejonie mózgu, w innym zapisuje kolor. 
Obrazy obrazujące ruch zapisuje w innym miejscu niż obrazy statyczne. Trafiająca 
do mózgu informacja jest dzielona na fragmenty, wysyłane do przechowania do 
różnych rejonów kory mózgowej. 

Większość zdarzeń, decydujących o tym, że to co zostało poznane, będzie też 
pamiętane, zachodzi w pierwszych sekundach procesu uczenia się. Im bardziej 
pracochłonne jest kodowanie pamięci w czasie pierwszych chwil, tym będzie ona 
trwalsza. Możemy zwiększyć swoje szanse przypomnienia sobie czegoś, jeśli 
odtworzymy sytuację dla przebiegu procesu umieszczania tego w mózgu. 

Z powyższych rozważań również wynika, że porzucono przekonanie o dzieleniu 
uczących się na wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Wskazano na 
konieczność stymulowania kilku zmysłów jednocześnie. Zmysły współpracują 
a zatem wzrok może wpływać na słuch – czyli najlepiej uczymy się, gdy 
wykorzystujemy kilka zmysłów jednocześnie (smak, dotyk, słuch, wzrok, zapach). 
Informację wchłaniamy zmysłami, przetwarzamy ją na sygnały elektryczne (różne 
dla obrazów i dźwięków), te są rozprowadzane w różnych częściach mózgu. Tak 
rekonstruujemy zdarzenie, by spostrzec jego całość. W podejmowaniu decyzji, jak 
połączyć te sygnały, mózg częściowo polega na wcześniejszych doświadczeniach, 
dlatego nie ma dwóch osób, które postrzegałyby identycznie to samo wydarzenie. 

Eksperymentalnie potwierdzono,5 że studenci w oparciu o doświadczenia 
z wcześniejszej edukacji rozpoznają swoje preferencje sensoryczne. Wymaga to 

                                                           
4 E. Jensen, Teaching with the brain in mind. Alexandria 2008  
5 M. Kozielska, Edukacja techniczna w kontekście współczesnych koncepcji uczenia się i technologii 

informacyjnych. Studia. Badania. Syntezy. Toruń 2011, s.180 
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jednak zwrócenia im uwagi na współczesne docenianie w teorii poznania systemów 
sensorycznych człowieka i znaczenia równoczesnego wykorzystywania wszystkich 
zmysłów dla efektywnego uczenia się. Znaczenie ma również fakt, że w zależności 
od wzorca poznawczego kanały percepcyjne i związane z nimi wrażenia są 
wykształcone u każdego uczącego się w różnym stopniu, co wpływa na ich 
różnorodność zachowań. Powoduje to, że mimo docierających do nich tych samych 
symboli językowych tworzą różne odwzorowania rzeczywistości, a stąd wynika 
zróżnicowane postrzeganie. Dlatego należy uznać, że świadomość uczącego się 
o właściwym sposobie przyjmowania informacji jest dla niego ważna. Wypracowanie 
własnych metod uczenia się oraz poszukiwanie środków wspomagających ten 
proces i dostosowanie ich do osobistych predyspozycji skutkują oszczędnością 
wysiłku i czasu ucznia oraz możliwością rozwijania jego umiejętności przetwarzania 
informacji.6 

Wnioskując, można zatem odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że widzimy 
mózgiem? Proces widzenia polega na tym, że promienie świetlne zakrzywione na 
rogówce oka, zostają skupione przez soczewkę na siatkówce, to powoduje 
powstanie w neuronach sygnałów elektrycznych, które nerwem wzrokowym wędrują 
do mózgu. Okazuje się, że dwoje oczu daje dwa różne obrazy. Mózg łączy te obrazy 
w jeden i dostarcza człowiekowi swój najlepszy domysł. Wszystko to robi w mgnieniu 
oka. Wymaga to ogromnej ilości jego zasobów myślowych. Wzrok jest najbardziej 
dominującym zmysłem, zatrudniającym nawet połowę mózgowych zasobów 
człowieka. Widzi on tylko to, co mówi mu o otoczeniu jego mózg i nie jest to w 100% 
prawdziwy przekaz. Stąd wynika przekonanie, że najlepiej uczymy się 
i zapamiętujemy dzięki obrazom, a nie słowom pisanym i mówionym. 

Czy w oparciu o powyższe stwierdzenia można uznać, że istnieją możliwości 
zintensyfikowania kształcenia? Badania sondażowe i eksperymentalne dały 
podstawy do stwierdzenia, że w procesie uczenia się, można stworzyć warunki 
sprzyjające uczeniu się osób preferujących różne systemy sensoryczne, 
a w konsekwencji również różne style studiowania. Badania przeprowadzono wśród 
studentów ośmiu uczelni polskich i niemieckich (900 osób).7 Studenci preferują 
podobne style studiowania, najliczniej teoretyczny, aktywny, analityczny, najmniej 
aplikacyjny, bez względu na priorytetowy jeden styl posługują się także pozostałymi. 
Wyniki badań odniesione do praktycznej realizacji zajęć pozwalają zatem stwierdzić 
potrzebę uwzględniania preferowanych systemów sensorycznych i stylów 
studiowania. Pozwala to na zintensyfikowanie starań nauczycieli w realizacji procesu 
kształcenia. Z powyższych rezultatów badań eksperymentalnych można 
wnioskować, że istnieje konieczność tworzenia studentom sytuacji dydaktycznych, 
przez preferowanie ich systemów sensorycznych: wzrokowego, kinestetycznego 
i słuchowego oraz stylów studiowania: aktywnego, analitycznego, teoretycznego, 
aplikacyjnego. 
 

Nauka zgodna z naturą mózgu 
Naukowo dowiedziono, że obszary czuciowe mózgu mogą rozwinąć się tylko 

wtedy, gdy środowisko dostarcza różnorodnych bodźców zmysłowych 

                                                           
6 Tamże s.178 
7 M. Kozielska, Changes in cognitive preferences of students as a result of the process of studying 

engineering physics, „Culture and Education”. 2012 5 (91) 73-85 
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– wzrokowych, dotykowych i dźwiękowych. Wydaje się prawdopodobne, że to samo 
dotyczy wszystkich obszarów mózgu i wszystkich funkcji psychicznych. A zatem do 
prawidłowego rozwoju mózgu potrzebna jest zarówno natura jak i wychowanie.8 

Uznano, że uczenie się jest mechanizmem biologicznym. Rozważmy zatem 
kiedy mózg się uczy oraz jakie warunki uczenia się są optymalne dla mózgu 
człowieka. Uczenie się mózgu zachodzi, gdy wykształca się nowe połączenie 
synaptyczne między neuronami. Mózg sam ocenia przydatność docierających 
informacji i bodźców. Połączenia neuronalne powstają kiedy umysł znajdzie 
uzasadnienie dla nowej wiedzy. Stwierdzono, że jednokrotnie przyswojone 
i nieodświeżane informacje łatwo ulegają zapomnieniu, gdyż przewodnictwo 
synaptyczne zanika, jeśli nie dochodzi do powtarzalnego przesyłania impulsu. 

W neurodydaktyce wykorzystuje się wiedzę dotyczącą biologii człowieka 
i proponuje się organizację nauki w sposób, który pozostaje w zgodzie z zasadami 
działania i preferencjami ludzkiego mózgu. Ten model uczenia się koncentruje się 
na aktywnościach, które pobudzają i wspierają pracę umysłu człowieka. Odrzucono 
techniki wykorzystujące zapamiętywanie lub mechaniczne powtarzanie, które 
blokują czynności naturalne ludzkiego umysłu. 

Wyeksponowano zatem zasady nauki zgodnej z naturą mózgu. Są one oparte 
na naturalnej ciekawości poznawczej człowieka. Łączą wiedzę z emocjami, 
wspierają samodzielność działania i atmosferę sprzyjającą aktywności. 
W szczególności akcentują chęci człowieka do nauki, w których ważną rolę odgrywa 
motywacja wewnętrzna. Prowadzi to do łatwego i szybkiego przyswajania tego, co 
człowieka interesuje. Istotny jest tu praktyczny wymiar zdobywanych umiejętności 
i przyswajanych informacji. Uczący się chce wiedzieć, po co się czegoś uczy i czy 
się to mu przyda. Należy podkreślić, że nauka zgodna z naturą mózgu skupia się na 
rozbudzaniu ciekawości i wykorzystaniu zdobytej wiedzy. 

Ważną zasadą nauki zgodnej z naturą jest nauka przez aktywność. Zaznaczyć 
należy, że nauka najefektywniej odbywa się przez działanie, uczestniczenie 
i doświadczenie. Uczenie się winno dotyczyć porównania z sytuacją wymagającą 
zastosowania umiejętności i wiedzy. Ważne zatem jest też przewidywanie skutków 
pewnej czynności, wyjaśnianie zjawisk i unikanie przyjmowania tzw. gotowej wiedzy 
od specjalisty, nauczyciela, osoby doświadczonej. Z zasady, dotyczącej uczenia się 
przez działanie, wynika kolejna: uczenie się wszystkimi zmysłami. Człowiek najlepiej 
uczy się, angażując wszystkie zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. A zatem 
współcześnie zanegowano eksponowanie umiejętności człowieka przez określenie 
jego przynależności do grupy np. wzrokowców, słuchowców, kinestetyków. 
Szczególnie eksponuje się zmysł dotyku, stąd akcentuje się rolę aktywności rąk. 
Stwierdzono istnienie w mózgu ważnej reprezentacji rąk, ich ruchy pobudzają wiele 
struktur neuronalnych. 

W rezultacie badań procesu uczenia się udowodniono już, że do tego by się 
uczyć, nie potrzeba ocen zewnętrznych, czyli ocen szkolnych, pochwał, kar i nagród. 
Jak twierdzą naukowcy, motywacja zewnętrzna wpływa na obniżenie motywacji 
wewnętrznej. Zaobserwowano że dzieci, którym obiecywano nagrodę za wykonaną 
pracę, pracowały wolniej i z gorszym skutkiem niż te bez takiej obietnicy. Stąd 
wynika wniosek, że odpowiednio zorganizowane poznawanie nowej wiedzy 
i umiejętności aktywuje w mózgu ośrodek nagrody i stymuluje wydzielanie 

                                                           
8 S. Blakemore, U. Frith, Jak uczy się mózg. dz. cyt. s.5 
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dopaminy, neuroprzekaźnika związanego z odczuwaniem przyjemności. Zatem 
z biologicznego punktu widzenia nauka cieszy człowieka w aspekcie jej efektów 
i samego procesu. 

Ponadto wiadomo już, że poczucie zagrożenia blokuje zdolność do 
przyswajania nowych treści. Uczenie się zachodzi efektywniej, gdy uczący się czuje 
się bezpiecznie i jest przekonany o swoich możliwościach. Udowodniono również, 
że informacje poznane w przyjaznej atmosferze trwalej przyjmowane są w pamięci 
długotrwałej. Stąd można wnioskować o wartości bezpiecznej atmosfery dla procesu 
uczenia się. 

Dowiedziono, że człowiek jest istotą społeczną, stąd efektywniej uczy się 
w grupie, łatwiej wówczas rozbudza zamiłowanie oraz gorliwość w zdobywaniu 
wiedzy i umiejętności. Zgodnie ze współczesną interpretacją neurologiczną, 
uaktywniają się wówczas neurony lustrzane, odpowiedzialne za śledzenie 
wykonywania czynności przez inną osobę co powoduje, że mózg obserwatora 
zachowuje się tak, jakby sam działał w danej sytuacji. 

Ważnym aspektem współcześnie organizowanego procesu poznania jest 
tworzenie kontekstu dla zdobywania wiedzy. Stwierdzono istnienie związku wiedzy 
z kontekstem jej przyjmowania. W myśl konstruktywizmu, wiedza zdobywana bez 
kontekstu nie ma znaczenia dla uczącego się. Dla praktyki oznacza to, że wiedzy 
nie może uczeń odbierać jedynie bezpośrednio od nauczyciela, ale winien ją sam 
konstruować w efekcie swoich prowadzonych działań. Ponadto, nie powinien uczyć 
się wyodrębnionych faktów i teorii w odizolowaniu od życia, gdyż uczenie się jest 
procesem aktywnym i społecznym. 

Zauważono, że uwagę wzbudzają skojarzenia powstające pod wpływem 
bodźców obrazowych, dźwiękowych, dotykowych i to wskazuje na rolę kontekstu, 
nazywanego trzecim rodzajem wiedzy człowieka. Stąd w uczeniu się opartym na 
modelu kognitywistycznym należy ucznia wspomagać w tworzeniu modeli 
i schematów myślowych, wybieraniu strategii działania i uczeniu się przez 
odkrywanie, w indywidualnym rozwoju poznawczym przez jego własną działalność, 
a również w minimalizowaniu ograniczania wzrokowego i werbalnego poznawania 
wiedzy. Należy pomóc mu sprawić, by efektem jego aktywności z otoczeniem była 
konstrukcja własnego obrazu świata i pomagać w rozwijaniu percepcji czyli procesu 
stawiania i weryfikowania hipotez w oparciu o nową wiedzę. 

Należy podkreślić, że obraz rejestrowany przez zmysły jest zmienny 
i przekształcany podczas obserwacji. Zmianie ulegają cele, konteksty, obserwowane 
obiekty i ich wyobrażenia. W jaki sposób, zgodnie z nowym podejściem do procesów 
poznawczych, człowiek manipuluje symbolami w umyśle? 

Proces poznawczy obejmuje: percepcję – pamięć – ocenianie – mowę itd. 
Odnosi się także do wyniku i wytworu aktu poznania, a więc myśli – bitu informacji – 
elementu pamięci, itd. Umysł stanowi kompleks zdolności umożliwiających 
powstawanie subiektywnego obrazu świata dzięki procesom poznawczym i aktywnej 
eksploracji. Na tej podstawie aktywne działanie można zdefiniować następującymi 
etapami: planowanie – podejmowanie decyzji – kontrola zachowania i skupiona 
uwaga. 

 
Zakończenie 
Współczesne badania dotyczące organizowania uczącym się najlepszych 

warunków zdobywania wiedzy uwzględniają budowę mózgu, funkcje 
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poszczególnych jego obszarów, możliwości zmian ich pracy w efekcie 
uplastyczniania mózgu, w postaci tworzenia się nowych dendrytów w miejscu tych 
obumierających. Wyrażono opinię na temat konieczności współpracy obu półkul 
mózgowych w momencie przyjmowania nowych informacji i tworzenia z nich wiedzy 
nowej dla uczącego się. Eksperymentalnie stwierdzono, że w dobrze 
przebiegającym procesie poznawania wiedzy uczący się pracuje równocześnie 
wszystkimi zmysłami rozwijając w ten sposób indywidualne style uczenia się. 
Doceniono wypracowywanie sposobów uczenia się opartych na poznawaniu przez 
mózg, przy wyeksponowaniu pracy mózgu i jego rozwijania. Istotą takiego działania 
człowieka są warunki nauki zgodnej z naturą. 

Specjalistyczną pomoc w rozwijaniu obu półkul mózgowych, preferencji 
sensorycznych i stylów uczenia się znajdujemy we współczesnej literaturze. 
J. Gnitecki dogłębnie rozważył uczenie się oparte na zintegrowanych zadaniach 
realizowanych w warunkach relaksacji i wizualizacji. Podkreślił, że wspomagają one 
rozwój umysłowy powyżej górnych możliwości uczniów.9 K. Gozdek- Michaelis 
zaprezentowała duże możliwości ludzkiego umysłu, w szczególności wykorzystania 
rezerw mózgu, uczenie się metodami Lazanova przy wykorzystaniu rytmu 
prezentowanych treści dobranego do rytmu oddychania, wyjaśniła również odkrycie 
mechanizmów funkcjonowania umysłu.10 Z kolei T. Buzan wprowadził pojęcie mapy 
myśli i opracował techniki strukturalnego zapisu informacji, tworzenie map myśli dla 
zapamiętania obrazu problemu, angażowanie wyobraźni, zdolności logicznych 
i pojęć kluczowych.11 Znane są prace E. Czerniawskiej i M. Ledzińskiej w zakresie 
możliwości usprawniania pamięci.12 W ramach efektywnego uczenia się ważne są 
również wskazówki dla polisensorycznego uczenia się.13 Z. Brześkiewicz 
przeprowadzając analizę procesu przyjmowania informacji i tworzenia z niej wiedzy 
wskazał sposoby wykorzystania obu półkul mózgowych dla rozwinięcia twórczych 
możliwości, strategie usprawniające czytanie i pisanie.14 
 

Streszczenie 
W artykule wskazano możliwości zdobywania wiedzy i kształtowania 

umiejętności człowieka w nowoczesnym środowisku edukacyjnym. W jego tworzeniu 
istotne znaczenie mają aktualne osiągnięcia nauk ścisłych i technicznych, 
w szczególności dotyczące neuroobrazowania pracy mózgu. Pozwalają one zajrzeć 
do wnętrza mózgu i obserwować jego pracę podczas przyjmowania i przetwarzania 
docierających do niego informacji. W rezultacie zdobyto nową wiedzę dotyczącą 
pracy mózgu człowieka, indywidualnych preferencji sensorycznych i stylów uczenia 
się. Wiedza ta ma wyjątkową wartość w organizowaniu człowiekowi warunków 
odpowiednich dla poznawania wiedzy ważnej w aktywności zawodowej i w życiu 
codziennym. 

Słowa kluczowe: mózg, proces uczenia się, wspomaganie uczenia się 
 

 

                                                           
9 J. Gnitecki, Supernauczanie. Poznań 1997 
10 K. Gozdek- Michaelis, Supermożliwości twojego umysłu. Warszawa 1996 
11 T.Buzan, Mapy Twoich myśli. Łódź 1999 
12 E. Czerniawska, M. Ledzińska, Ja i moja pamięć. Warszawa 1994 
13 M. Taraszkiewicz, C. Rose, Atlas efektywnego uczenia się. Warszawa 2006 
14 Z. Brześkiewicz, Supernauczanie, jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa 1998 
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Summary 
The article indicates the possibilities of acquiring knowledge and shaping 

human skills in a modern educational environment. In its creation, the current 
achievements of science and technology, in particular regarding the neuroimaging 
of the brain's work, are very important. They allow to look inside the brain and 
observe its work while receiving and processing information. As a result, new 
knowledge was gained regarding the work of the human brain, individual sensory 
preferences and learning styles. This knowledge has a unique value in organizing 
conditions suitable for people to learn knowledge important in professional activity 
and in everyday life. 

Key words: brain, learning process, support of learning 
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WYPALENIE ZAWODOWE JAKO POWSZECHNY SYNDROM 

ZAWODOWY 
 

Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz pracować ani jednego dnia przez całe życie. 
Konfucjusz 

 

Definicje wypalenia zawodowego 
Praca u wielu osób stanowi nieodłączny element życia. Zajmowana posada, 

określa człowieka jaką pozycję zajmuję w społeczeństwie. Większość populacji, 
która pracują - pragnie zdobywać, coraz to większe doświadczenie, pensję, wyższe 
stanowisko. Niestety wspinaczka po szczeblach kariery okupowana jest stresem 
i ciągłą gonitwą, szybko można przekroczyć niebezpieczną granicę, pomiędzy 
motywacją do lepszego życia a wypaleniem zawodowym. A zatem czym jest 
wypalenie zawodowe? 

W 1961 roku w literaturze swoje pojęcie wypalenia przedstawił Green 
w opowiadaniu „A Burn-Out Case”, gdzie przedstawił historię architekta, którego 
wykańcza praca zawodowa i postanawia zmienić coś, po czym porzuca swoje 
obecne życie i przeprowadza się do afrykańskiego lasu tropikalnego. Natomiast 
w specjalistycznych podręcznikach psychologicznych termin wypalenia 
zawodowego pojawił się dopiero w 1974 r. za sprawą amerykańskiego psychiatry 
Herberta J. Freudenberger’a, zamieścił on bowiem swój artykuł w Journal of Social 
Issue, gdzie posłużył się przykładem jaki zaobserwował u młodych ludzi, którzy 
zaangażowali się w pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, niestety zadania, 
które sobie założyli, okazały się zbytnio wygórowane, pod względem psychicznym 
jak i fizycznym. Widząc to zjawisko Freudenberger spostrzegł, iż u młodych osób, 
które były na początku zaangażowane, pełne entuzjazmu oraz zapału i chęci do 
pracy, przeobraziło się w złość, smutek, nadmierne wykończenie psychiczne, co 
spowodowało niechęć do pracy. Freudenberger określił „wypalenie zawodowe jako 
stan ciągłego przemęczenia, niezadowolenia z rezultatu oddania się sprawie oraz 
braku gratyfikacji za wykonane poświęcenie”. Wypalenie zawodowe objawiało się 
także symptomami somatycznymi, np. bóle brzucha, głowy, stawów, kręgosłupa; 
nudności oraz wymioty, zaparcia, jak również wybuchy gniewu czy bezsenność. 

Niemalże jednocześnie zjawiskiem wypalenia zawodowego zaczęła się 
interesować amerykańska psycholożka społeczna polskiego pochodzenia Christina 
Maslach (Krystyna Maślak), która twierdzi że, „wypalenie zawodowe jest procesem 
postępującego wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego 
poczucia dokonań osobistych, a więc z gruntu trzech odmiennych zjawisk 
psychologicznych, mogący wystąpić u osób, pracujących z innymi ludźmi w pewien 
określony sposób, przede wszystkim u pracowników tzw. usług społecznych”.1 

Jednakże w ostatnich latach koncepcja Christyny Maslach rozwinęła się 
i nakreśliła nowe szczegóły m.in.: obciążenie pracą, kontrolę i współdecydowanie, 
wynagrodzenie, wspólnotowość, sprawiedliwość i wartości. Najczęściej cytowaną 
definicją Maslach po dodaniu nowych szczegółów dotyczących wypalenia 

                                                           
1 B. Mańkowska, Wypalenie Zawodowe Dylematy Wokół Istoty Zjawiska Oraz Jego Pomiaru, Polskie 

Forum Psychologiczne, 2018, tom 23, numer 2, s. 431 
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zawodowego jest, „że jest psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, 
depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który występuje 
u osób, pracujących z ludźmi w pewien określony sposób”.2 

Ayala Pines stwierdza natomiast, że „wypalenie nie jest odpowiedzią na 
monotonną i długotrwałą pracę, ale na zawiedzione oczekiwania zawiązane 
z pracą, zakładanymi celami czy istotnymi wartościami”.3 

Cary Chernis założył zaś, że „zasadniczym składnikiem wypalenia 
zawodowego są kompetencje. Wypalenie jest konsekwencją braków 
kompetencyjnych w zakresie poczucia własnej skuteczności”.4 

Podobnie twierdzi Helena Sęk, specjalistka w psychologii klinicznej 
i psychologii zdrowia. Zakłada, iż wypalenie zawodowe jest „nie tyle bezpośrednim 
skutkiem przewlekłego stresu, ile stresu niezmodyfikowanego własną aktywnością 
zaradczą”.5 

 
Przyczyny wypalenia zawodowego 
Źródeł wypalenia zawodowego należy rozpatrywać w trzech ujęciach, jest to: 

 ujęcie indywidualne; 

 ujęcie relacji pracownika z pracą; 

 ujęcie organizacyjne. 
Przy czym należy dodać, iż najczęściej „wypalają” się zawody związane 

z kontaktem z drugim człowiekiem, są to m.in.: służby wymiaru sprawiedliwości, 
służby porządkowe, służba zdrowia, sektor edukacji itp. Warto również zaznaczyć, 
iż tzw. pokolenie „Z” - osoby z roczników 1995-2003 oraz millenialsi (z roczników 
1983-1994) coraz częściej borykają się z syndromem wypalenia, choć mogłoby się 
wydawać, iż tak młodzi ludzie nie powinni mieć problemów w tej kwestii. Żyją 
w stresie oraz niepokoju o swoją przyszłość, które jest związane z kwestiami 
finansowymi a dzięki temu rosną koszty życia w dzisiejszych czasach, coraz trudniej 
jest im zapewnić stabilność finansowym a przy tym założyć rodzinę. Dochodzi do 
tego rozwój cyfryzacji – nie mogą skupić na niczym uwagi, są rozkojarzeni, 
przebodźcowani. 

Wracając do wyżej wymienionych ujęć, należy dodać każdemu ujęciu osobiste 
cechy. Tak więc, w ujęciu indywidualnym należy wyszczególnić cechy takie jak: 
niska samoocena, brak pewności siebie, nie umiejętność wyrażania swojej opinii 
oraz brak umiejętności przeciwstawiania się, unikanie trudnych sytuacji czy niskie 
poczucie skuteczności. 

Takie osoby reagują bardzo uczuciowo, często płaczą, boją się, złoszczą na 
skomplikowaną sytuację związaną z wykonywaniem obowiązków służbowych. 
Reasumując wyżej wymienione cechy oraz poszerzając o wiedzę i teorię Maslach 
i Tucholskiej należy nadmienić: „perfekcjonizm, niepewność, niedostateczna 
autonomia, niski poziom odporności psychicznej, idealistyczne podejście do pracy, 
postawa obronna, niskie kompetencje zawodowe, oraz interpersonalne”. 

                                                           
2 Tamże, s.432 
3 A.M. Pines,, Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. 

Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 201. s. 32-57 
4 C. Cherniss,, Professional Burnout in the Human Service Organizations. New York: Praege 1980 
5 H. Sęk, Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii 

poznawczej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN. 2010, s. 83-112 
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W kolejnym ujęciu szczególną uwagę należy zwrócić na relacje pomiędzy 
pracownikiem a pracą, jak również pracownikiem a klientem. Maslach i Leiter 
doszukali się czynników wypalenia zawodowego związanego z niedobraniem na 
linii pracownik-praca. Jak podaje J. Lipowska wyszczególnili oni 6 obszarów: 

1) obciążanie pracą; 
2) kontrola; 
3) wynagrodzenie; 
4) wspólnota; 
5) sprawiedliwość; 
6) wartości.6 

Uzupełniając wyżej wymienione czynniki, wypada dodać stresujące kontakty 
z klientem, jeżeli dany pracownik jest ciągle obciążony problemami klienta 
związanymi z traumą, smutkiem, przemocą, pracownik zaczyna dopatrywać się 
w nich zagrożeń dla nich samych, co może przekładać się na ich życie prywatne. 
Jest to trudne, gdyż praca nierzadko wymaga zaangażowania się w problemy 
innych osób oraz wczucie się w ich sytuację, jednakże jednocześnie należy 
pozostać profesjonalistą w swoim fachu i mieć dystans do takich wydarzeń. 
Zachowanie równowagi jest zatem niezwykle trudnym zadaniem i wymaga od 
pracownika dojrzałości jak i doświadczenia zawodowego. 

Trzecim ujęciem i ostatnim będzie ujęcie organizacyjne. Maslach pisze, że 
przyczynami wypalenia zawodowego będą takie czynniki jak: 

 „przeciążenie pracą – zbyt dużo pracy, zbyt dużo klientów, pacjentów; 

 presja czasu, niemożliwe do dotrzymania terminy; 

 praca zmianowa; 

 emocjonalny charakter kontaktu z klientami”.7 
Pracodawca, wydaje polecenia, zadania, przekazuje obowiązki służbowe na 

danym stanowisku pracy oraz mówi o oczekiwaniach osobie świeżo przyjętej, 
jednakże nie zdaje sobie sprawy, czy dana ilość obowiązków nie przytłacza 
pracownika, co może powodować niepotrzebny stres. Często informacje, sposób 
komunikowania się czy cele informacji są nieczytelne i niezrozumiałe. 

Przyczyny wypalenia „są także upatrywane w nieobecności odpowiednich 
zasobów (job resources) w środowisku pracy, czyli mogą być powiązane 
z brakiem: 

 informacji zwrotnej; 

 nagród; 

 kontroli nad pracą (autonomii); 

 uczestniczenia w decyzjach; 

 bezpieczeństwa pracy; 

 wsparcia superwizora”.8 
X rozdział w Kodeksie Pracy w Polsce, mówi o bezpieczeństwie i higienie 

pracy, co wiąże się z przystosowaniem stanowiska pracy, aby praca nie była 
uciążliwa, gdyż udowodniono, iż nieergonomiczne stanowisko źle wpływa na 
zdrowie człowieka. Głównymi elementami nieergonomicznego stanowiska jest: 

                                                           
6 J. Lipowska, Wypalenie zawodowe a motywacja do pracy i czynniki ją wzmacniające u kadry 

pedagogicznej instytucji opiekuńczo-wychowawczych, UAM, Poznań, 2016 r. s. 13-14. 
7 C. Maslach, M.P. Leiter, Prawda o wypaleniu zawodowym. Co zrobić ze stresem w organizacji. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 r. s. 407-409. 
8 J. Lipowska, Wypalenie zawodowe a motywacja do pracy i czynniki ją wzmacniające u kadry 

pedagogicznej instytucji opiekuńczo-wychowawczych, UAM, Poznań, 2016 r., s. 16. 
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duży hałas, nieodpowiednie oświetlenie, małe i mocno stłoczone pomieszczenie, 
brak okien czy nieprawidłowa wentylacja. 

Praca nie powinna być również wykonywana w pośpiechu czy być nazbyt 
jednostajna. Pracownik źle też znosi pracę zmianową, szczególnie wykonywaną 
w nocy. Kolejną ważną kwestią, która powoduje wypalenie zawodowe jest brak 
możliwości pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym; wiążą się z tym 
długie dojazdy do pracy, ciągłe wyjazdy służbowe czy też brak możliwości 
skorzystania z urlopu w terminie jaki odpowiada pracownikowi. 

 
Objawy wypalenia zawodowego 
Pierwszymi objawami wypalenia zawodowego, z którymi się spotyka personel 

danej firmy są objawy somatyczne, występuje m.in. pogorszenie stanu zdrowia 
psychicznego jak i fizycznego. Kolejnymi skutkami wypalenia zawodowego, jest 
pogorszenie efektów pracy, następuje pogorszenie kontaktów interpersonalnych 
w pracy, obniżenie wyników względem innych pracowników, częściej zdarzają się 
pomyłki takim osobom, mniej pieczołowicie wypełniają swoje obowiązki, nie 
podchodzą twórczo i pomysłowo do swojej pracy, pracują według schematów, co 
wiąże się z obniżeniem standardów jakości. Wpływa to negatywnie na firmę. 
W następstwie może się to wiązać ze zwolnieniem z pracy, gdyż klienci zaczną 
rezygnować z usług firmy. 

Według Joanny Lipowskiej, objawy wypalenia zawodowego, dzieli się na trzy 
grupy: „pierwsza to fizyczne symptomy i należą do nich m.in.: bóle głowy, zakłócenia 
snu, nadużywanie alkoholu, zmiana wagi ciała; druga to symptomy psychologiczne 
(poczucie pustki, obniżony nastrój, poczucie zmęczenia itp.). Trzecia grupa to 
symptomy wypalenia związane z pracę np. negatywne postawy wobec klientów, 
mniejsze zaangażowanie czy też wzrastająca chęć odejścia z pracy.9 
 

Sposoby walki z wypaleniem zawodowym 
Każdy z nas, toczy ciągłą walkę w życiu, gdyż walka to nie tylko określenie 

wojny czy konfliktu zbrojnego, jest to pojęcie o niejednoznacznym brzmieniu, 
oznacza bowiem zmagania. Jednakże osobie, która jest niezadowolona w życiu 
zawodowym, będzie swoje przygnębienie przenosić do życia prywatnego, dlatego 
tak ważna jest żona, mąż, dzieci, rodzice, rodzina dalsza i bliższa oraz przyjaciele. 
Wsparcie osoby, która przeżywa wypalenie zawodowe, jest niezwykle ważne, 
z punktu widzenia psychologicznego, należy takiej osobie okazywać zrozumienie, 
cierpliwość, empatię, powinno również zaoferować pomoc. 

Powinno się również wspomnieć, o aspektach organizacyjnych w pracy, zatem 
zadania powinny być różnorodne, pracownik powinien mieć udział w podejmowaniu 
decyzji, powinien przesądzać o projekcie, które zostało mu powierzone, należy 
pracownika wysyłać na kursy, szkolenia, warsztaty, które pomogą rozwinąć rozwój 
zawodowy. 

Kolejnym warunkiem, jaki powinien zostać spełniony, aby móc cieszyć się ze 
swojej pracy, to praca nad samym sobą, czyli pracownik powinien wykazywać takie 
cechy charakteru jak asertywność, pewność siebie, skupienie się na pozytywnych 
aspektach pracy i niedopatrywanie się negatywów. 

Ponadto, należy pamiętać o piramidzie Maslowa tzw. piramidzie potrzeb, aby 
dotrzeć na sam szczyt czyli do samorealizacji, należy spełnić potrzeby niższego 

                                                           
9 J. Lipowska, Wypalenie zawodowe a motywacja do pracy i czynniki ją wzmacniające u kadry 

pedagogicznej instytucji opiekuńczo-wychowawczych, UAM, Poznań, 2016 r. s. 24-25. 
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szczeblu, zaczynając od potrzeb fizjologicznych, kolejno przechodząc przez 
potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby przynależności oraz potrzeby szacunku 
i uznania, aż dotrzemy na sam szczyt. Twierdzenie A. Maslow’a jest niezwykle 
ważne gdyż, jeśli zignorujemy potrzebę snu, potrzebę właściwego odżywiania, 
potrzebę ćwiczeń fizycznych, gdy zabraknie czasu na pasje i hobby lub gdy zatraci 
się kontakt z rodziną i naturą, to nie odnajdzie się wewnętrznego spokoju oraz nie 
spełni się złożonych celów życiowych. 

Dla młodszych pokoleń na pierwszym miejscu jest to możliwość zachowania 
równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Na kolejnym miejscu jest nauka 
i rozwój związany z danym stanowiskiem. Na ostatnim miejscu znalazły się 
pieniądze. Najistotniejszym wyzwaniem XXI wieku jest podaje Burkiewicz, istnieją 
rodzaje zaangażowania: 

 jako postawa pracownika – mająca wpływ na sposób i wyniki jego pracy, to 
stopień identyfikacji poszczególnych pracowników z organizacją. 
Zaangażowanie tworzone jest przez silne pragnienie bycia członkiem 
organizacji, silną wiarę w cele i wartości organizacji; 

 behawioralne – to stan związania się jednostki z organizacją wyrażony 
określonym zachowaniem; 

 oparte na wymianie – płynące z istnienia wzajemnej wymiany świadczeń 
pomiędzy pracownikiem a organizacją. Im bardziej pracownik postrzega tę 
wymianę jako korzystną dla siebie, tym jego oddanie i przywiązanie do 
organizacji jest większe.10 

W innym ujęciu zaangażowanie jest rozumiane jako pozytywne przeciwieństwo 
wypalenia zawodowego. Zaangażowani pracownicy, w przeciwieństwie do tych, 
którzy cierpią na wypalenie zawodowe, są energiczni, odczuwają rzeczywisty 
związek ze swoją pracą i zamiast stresu oraz wymagań dostrzegają w niej raczej 
wyzwania i specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi traktują budowanie 
zaangażowania pracowników jako jedno z najważniejszych zadań stojących przed 
nimi w najbliższym czasie.11 

 
Streszczenie 
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) „zwróciło szczególną uwagę na 

zjawisko wypalenia zawodowego, zostało ono zaklasyfikowane w tzw. „syndrom 
zawodowy” („occupational syndrome”). Oznacza to, że ten problem dotyczy wielu 
osób i należy go uznać za poważny.” Codzienny stres podczas podejmowanej 
pracy, obarczony jest dużym ryzykiem i niebezpieczeństwem, nie zawsze mija po 
jej zakończeniu, nierzadko odciska swoje piętno również w życiu prywatnym. 
Jednakże rzadko dbamy o wewnętrzne samopoczucie i zdrowie psychiczne. Wyżej 
opisany artykuł przybliża przyczyny wypalenia zawodowego, objawy oraz sposób 
zapobiegania. 

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, praca, długotrwały stres, kryzys 
pracy. 

 
 

                                                           
10 M. Burkiewicz,, Rola zaangażowania pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi. 
Warszawa: Wydawnictwo Pret S.A., 2003 r., str. 58 
11 W.B. Schaufeli, A.B. Bakker, Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the 
concept, [w:] Work Engagement. A Handbook of Essential Theory and Research, ed. A.B. Bakker, M.P. 
Leiter, Psychology Press, New York 2010, s. 12 
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Summary 
The WHO (World Health Organization). This means that ten problems affect 

many people and should be reported as serious. Everyday stress is burdened with 
savings and the lack of insurance, there is always no insurance, there is always no 
insurance. Recently, we very rarely go into internal measures and mental health. 
Above back announcement civil cause of burnout, return to method and 
methodology. 

Keywords: occupational syndrome, work, stress, work crisis. 
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ŚMIERTELNOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁOWIEKA W KONCEPCJI 
EKOFILOZOFII HENRYKA SKOLIMOWSKIEGO 

 
 

Wstęp 
Współczesny polski filozof Henryk Skolimowski zaproponował w interpretacji 

fenomenu człowieka i świata rozbudowany monistyczny system filozoficzny, który 
nazywał ekofilozofią, uznając się za jej twórcę. Jednak wobec pojawiania się 
licznych przejawów budowania alternatywnych koncepcji ekofilozoficznych, 
propozycję Skolimowskiego musimy uznać nie za jedyny przykład ekofilozofii, a za 
jeden pośród wielu nurtów filozofii budowanej zgodnie z paradygmatem 
ekofilozoficznym. Nurt ten pozostaje bardzo ciekawą, nieoczywistą wizją Uniwersum 
oferującą lub przypominającą opcjonalny sposób rozumienia człowieka, jego życia, 
sensu i celu jego istnienia i samego zjawiska śmierci. Skolimowski jest świadomy 
faktu, że świadomość śmierci i ustosunkowanie się do niej zarówno w kontekście 
faktu dotyczącego innych bytów żyjących, jak i siebie samego jest ważnym 
elementem życia psychicznego człowieka. Dlatego podejmuje refleksję nad tymi 
zagadnieniami, poszukując rozwiązań zgodnych z założonym systemem 
kosmologicznym. 

Koncepcja ta nie jest możliwa do miarodajnej oceny w kryteriach metodologii 
filozofii klasycznej. Jednak poprzez swoje nawiązania do wielu koncepcji religijnych, 
kulturowych, a nawet: mistycznych, stara się twórczo rozwijać ważne wątki 
w rozumieniu, interpretacji i ocenie człowieka — celowości, wartości jego 
konkretnych dążeń, jawnych i ukrytych postaw, motywacji, narracyjnego 
samorozumienia i usprawiedliwienia. Odrębnym zagadnieniem jest walor 
terapeutyczny modelu procesualnego, monistycznego zarówno człowieka, jak 
i świata. Ocenę tego systemu ekofilozoficznego trzeba przeprowadzać ostrożnie, 
ponieważ jego porównanie do najczęściej statycznie ujmowanego świata jest we 
współrzędnej teraźniejszości niemożliwe. W proponowanym modelu 
kosmologicznym odrzucony został obraz niezmiennej, wzorczej rzeczywistości na 
korzyść dynamicznej, procesualnej. Nie jest też to możliwe wobec obrazu 
przeszłości, bo ta zawierając się w teraźniejszości jest już nierozerwalnie połączona 
z tworzonym modelem. Można powiedzieć, że model antropologiczny osadzony jest 
w siatce odmiennych kryteriów czasu, odrębności, wolności. Również projektowany 
stan przyszłości nowego kształtu uniwersum z definicji nie może być podstawą 
odniesienia przy ocenie wiarygodności jego modelu, jak i szczegółowego modelu 
samego człowieka. Polski myśliciel przyjmuje praktyczne kryterium prawdy: moralne 
konsekwencje wybranej wizji świata. Za pożądane konsekwencje uznaje te, które 
stymulują rozwój światła. W ekofilozofii głównym celem nie jest rozumienie świata, 
lecz rozpropagowanie projektującej interpretacji, która staje się ważniejsza niż same 
istniejące fakty uzasadnione niepodważalnym, ostatecznym rozumieniem bytu. Jest 
to rodzaj racjonalizmu praktycznego, porządkującego rzeczywistość według 
postulatów woli i działania. Prawda przestaje być wartością podstawową, a tym 
samym pozostałe wartości stają się iluzoryczne lub służą innym celom, niż 
rozpoznawane w namyśle zdroworozsądkowym. Ekofilozoficzna racjonalizacja 
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świata narzuca dzięki kreacyjnej wyobraźni monistyczną bytową jedność 
rzeczywistości. 

 
Fizyczny wymiar człowieka w obrazie kosmologicznym Skolimowskiego 
W budowie swojej ontologii Skolimowski postępuje za wybranymi aspektami 

ontologii platońskiej, w której człowiekowi cielesnemu dostępny jest jedynie surogat 
wolności, będący skutkiem naśladowania ładu i harmonii świata idei. Człowiek 
zdeterminowany swoją przyrodniczą naturą zyskać może wolność w świadomości 
swojej sytuacji.1 Bez pamiętania o ontologicznym wyjaśnieniu bytu i w tym człowieka, 
myśli twórcy ekofilozofii ujęte w jego pismach często w formie aforyzmów mogą być 
trudne do zrozumienia.2 Skolimowski rozpatrując aspekt czysto fizyczny człowieka 
twierdzi, że wszystkie atomy tworzące jego ciało były w historii obecne w innych 
tworach kosmosu. W Medytacjach3 pisze: „cała chemia wszechświata krąży 
w Tobie”. Dlatego możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy np. rybą, ptakiem, 
żółwiem, koralem i prawieczną zupą organiczną, z której to wszystko powstało. 
Kontynuując tę myśl Skolimowski pisze: „[…] półmgliście wyczuwam, że jestem też 
pierwiastkami, które się prażyły w koronie słońca, aby dać początek życiu”.4 

Zestawmy tę refleksję ze zdaniem współczesnego profesora fizyki w MIT, 
jednego z najwybitniejszych współczesnych fizyków teoretyków: Maxa Tegmarka. 
W książce „Nasz matematyczny wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury 
rzeczywistości” z serii „Na ścieżkach nauki” z roku 2015, Tegmark pisze: „W latach 
pięćdziesiątych odkryto pozornie zaskakujący fakt łączący ze sobą poziomy 
energetyczne w jądrach helu, berylu, węgla i tlenu w ciąg umożliwiający zachodzenie 
reakcji syntezy jądrowej. Fred Hoyle jako pierwszy uświadomił sobie, że dzięki temu 
gwiazdy mogą na późnym etapie swego życia przekształcić hel w węgiel, tlen 
i większość pozostałych atomów, z których składa się nasze ciało. Co więcej, uczeni 
odkryli, że gwiazdy kończą życie w gwałtownym wybuchu i wyrzucają wiele 
wytworzonych atomów w kosmos, gdzie mieszają się one z obłokami gazu, z których 
powstają później kolejne gwiazdy, planety, a w końcu ludzie. Innymi słowy, okazuje 
się, że łączą nas z niebem silniejsze związki, niż sądzili nasi przodkowie, jesteśmy 
bowiem zbudowani z materii gwiazdowej. Jesteśmy częścią Wszechświata, ale 
jednocześnie Wszechświat jest częścią nas. (...) w ciągu pierwszych kilku minut 
istnienia Wszechświata powstał w nim hel oraz po odrobinie deuteru i litu, natomiast 

                                                           
1 Więcej patrz: A. Maryniarczyk, Człowiek - istota otwarta na prawdę i dobro, Człowiek w kulturze 11, 

referat wygłoszony w ramach Festiwalu Trialogos. 06.09.1998. Tallin (Estonia) s.6. 
2 Szczególnie, gdy przekazuje je za pomocą metafor, jak w następującym fragmencie: „Budzimy się 

z drzemki materialistyczno – deterministycznej, aby być natchnionymi wizją świata jako misterium. Na 
nic się nam zdadzą banialuki o cywilizacji technotronicznej jako ostatniej fazie rozwoju człowieka, i inne 
fałszywe proroctwa apostołów postępu materialnego, którzy się jeszcze nie obudzili, aby dojrzeć 
jutrzenkę człowieka ekologicznego.” (Medytacje, Wrocław 1991, s. 92). Również w wydanej w 2007 
roku książce „Geniusz światła a świętość życia” opis człowieka często jest prowadzony językiem 
poetyckim, takim jak w poniższym fragmencie: „sens naszego życia jest zagwarantowany sensem 
i twórczością kosmosu. Nie jesteśmy bękartami z łoża Lucyfera w makabrycznym świecie nicości 
i mechanicznej konieczności. Życie to wspaniały poemat istnienia, stawania się, dążenia do coraz 
wyższych horyzontów w świecie nieustannej kreatywności, którego kolebką i naczyniem doskonalenia 
jest cały kosmos.” 

3 H. Skolimowski, Medytacje. Wrocław 1991, s. 61 
4 Tamże, s. 63. Również ewolucjonista John Tyndall żyjący w latach 1820-1893 zastanawiał się nad takim 

ujęciem człowieka mając podobne intuicje. Twierdził, że umysł i wszystkie jego zjawiska były ongiś 
w ognistej chmurze. Są one wytworem gry toczącej się między organizmem a środowiskiem w okresie 
czasu o kosmicznych wymiarach. 



137 
 

reszta atomów została wytworzona w gwiazdach”.5 Kosmiczna, fizyczna geneza 
człowieka wydawała się przy początkowym czytaniu poetyckich wersów „Geniusza 
światła a świętości życia” aksjomatem, pewnikiem przyjętym bez dowodu, 
twierdzeniem uznanym za oczywiste w obrębie systemu Skolimowskiego. Podobnie 
tezy o naszej istocie, o naszej podmiotowości wydawały się przyjęte a priori (łac. 
z wcześniejszego, z góry), czyli przyjęte przed wszelkim uzasadniającym je 
doświadczeniem, bez powoływania się na jakiekolwiek dane empiryczne: 
eksperyment, pomiar, obserwacje itp. Tymczasem cytowana powyżej współczesna 
myśl kosmologiczna dopuszcza w jednej z naukowych teorii wyjaśniających istnienie 
i strukturę wszechświata wnioski, które mogą okazać się tezami a posteriori 
w systemach podobnych do systemu Skolimowskiego. Tym samym jedna z jego 
kardynalnych, metafizycznych tez: „wszystko jest światłem” pretendowałaby do rangi 
zdania a posteriori (łac. z późniejszego, z dołu), czyli zdania uzasadnionego za 
pomocą zdobytych wcześniej danych, dostarczonych przez eksperyment, pomiar, 
obserwację. Podobnie uzasadnienie tezy Skolimowskiego o naszym pochodzeniu 
z gwiazd może być poprzedzone badaniami empirycznymi. Kryterium prawdziwości 
systemu możemy osadzić w empirycznych procedurach badania zgodności teorii 
z obserwowanymi faktami rzeczywistości. Fizyka jest nauką empiryczną: jej tezy 
zaadoptowane do systemu filozoficznego czynią go systemem częściowo 
osadzonym w rzeczywistości doświadczalnej. 

Ocena wniosków takiego systemu musi więc być poprzedzona badaniem jego 
koherentności. Szczególnym utrudnieniem może być mieszanie się języka 
naukowego z poetyckim, wieloznaczna metaforyka, skrótowość przedstawianych 
dowodzeń i przejść od faktów do powinności człowieka ekologicznego czy 
niejasność stosowania terminów.6 Również uzasadnienie obowiązywalności 
najistotniejszych wartości ich genezą może być nieprzekonywujące, a z takim 
uzasadnieniem spotykamy się w Medytacjach: „[..] ani są nadane przez Boga, ani 
są li tylko czystą konwencją, ale korzeniami tkwią one [wartości] w procesie ewolucji, 
w procesie naszego stawania się. [...] na ewolucji, jako procesie humanizacji 
możemy oprzeć i uzasadnić nasze podstawowe wartości poprzez właściwe 
odczytanie doniosłości ewolucji”.7 Jednak sam związek niektórych koncepcji filozofa 
z kosmologicznymi tezami współczesnej fizyki wart jest wyeksplikowania. 
Skolimowski dostrzega konieczność korygowania niektórych przeświadczeń 
filozoficznych w celu zwiększenia ich zgodności z wynikami nowych odkryć nauk 
empirycznych. Jego koncepcja ekofilozofii stara się też pozostawać zgodną 
z kontekstem współczesnej nauki według jej nowego holistycznego paradygmatu. 
Monistyczna opcja rzeczywistości odwołuje się do stwierdzanych przez nauki 
szczegółowe kompleksowych powiązań elementów środowiskowych, czyniąc ten 
fakt priorytetowym i zbliżając się do skrajności ontologizowania teorii 
przyrodniczych. 

 
 
 

                                                           
5 M. Tegmark, Nasz matematyczny wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości, 

tłum. Bogumił Bieniok i Ewa Łokas, Wyd. Prószyński i spółka, Warszawa 2015, s. 99. 
6 Jak to ma miejsce przykładowo w wezwaniu z 2007 roku: „Tylko poprzez przezwyciężenie rozumu 

ignorancji na rzecz rozumu światła i mądrości będziemy w stanie wyleczyć obecne schorzenia 
cywilizacyjne” (Skolimowski H., Rozważania o nowej filozofii [w:] Sofia, 2007 nr 7, s. 32). 

7 H. Skolimowski, Medytacje, op. cit., s.95-96. 
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Wątek wedyjski 
Innym bardzo ciekawym tropem jest zbieżność koncepcji kosmicznej cyrkulacji 

atomów Skolimowskiego z przyjmowaną w filozofii indyjskiej koncepcją 
cyklicznością narodzin, wcieleń, śmierci. Pytaniem otwartym jest: na ile koncepcja 
Skolimowskiego o świetle jest pokrewna wedyjskiej nauce o ogniu?8 
W Upaniszadach mamy do czynienia ze sposobem tłumaczenia świata, podobnym 
do tego, który ceni Skolimowski: nie mitologicznym, nie religijnym, pomijającym rolę 
bogów Rigwedy. Twórca ekofilozofii nie przyjmuje teistycznej koncepcji bóstwa 
osobowego jako przyczyny stwórczej wszechświata i tym samym zrywa 
z uzasadnianiem istnienia człowieka, przyrody, świata i bytu jako całości 
w przyczynie sprawczej poprzez akt boskiej woli. Występujące w przyrodzie siły, 
procesy przyjmowane są za wystarczające czynniki sprawcze i w ich obrębie szuka 
się ładu w świecie. Skolimowski tę właśnie sferę świata empirycznego, oddaloną 
poznawczo od człowieka, skłania się nazywać transcendentalną. Jest to odmienne 
rozumienie pojęcia transcendentalności od przyjmowanego przez dłuższy czas 
w historii myśli europejskiej. Filozof poszukuje nie podmiotowości nadanej w akcie 
boskiego stworzenia, ale podmiotowości niejako samej w sobie (samorodnej) bytu 
potwierdzającego swą wartość w akcie niezależnej, stwórczej ewolucji. Dodatkowo 
Skolimowski nie używa terminu „sakralność” jako dotyczącego kultu religijnego czy 
dotyczącego rzeczywistości zasadniczo innego porządku niż rzeczywistość 
naturalna.9 

Część wcześniejszej upaniszadowej nauki o ogniu wiąże duchowość 
z umysłem jako atrybutem duszy, a późniejsze teksty umysł traktują jako narząd 
myślenia, będący siłą lub rodzajem zmysłu, z kolei za atrybut duszy uznają 
świadomość. Skolimowski również wywodzi świadomość na drodze ewolucyjnej 
z doskonalącej się materii. Filozof mówi o chcącym się zrozumieć kosmosie jako 
o przyczynie powstania życia i świadomości.10 Pragnienie byłoby więc wcześniejsze 
niż świadomość. Również w Sankhji świadomość jest traktowana jako narząd do 
poznawania i jest to organ psychiczny. Dojrzała Sankhja przyjmowała teorię 
ewolucji, wedle której cały świat materialny wynika z jednego źródła. 

 
Monistyczna interpretacja śmierci 
Każdy system filozoficzny, w którym autor pokłada nadzieję, że stanie się on 

podstawą zadowalającego światopoglądu musi zawierać odpowiedzi także na 
egzystencjalnie ważne pytania dotyczące kresu funkcjonowania i istnienia 
fizycznego wymiaru człowieka. Metafizyczna koncepcja człowieka determinuje 

                                                           
8 E. Frauwallner, Historii Filozofii Indyjskiej, tłum. Żylicz Leon Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1990, s.102. Erich Frauwallner w „Historii Filozofii Indyjskiej” przytacza wedyjską tezę: 
„tkwiący w człowieku ogień pochodzi z zewnątrz, z nieba. (...) ogień pochodzi ze słońca. W chwili 
śmierci znów powraca do słońca.” 

9 W „Medytacjach” na s. 84 czytamy: „Sakralność to aktualizacja jednej z potencji w nas tkwiących, tej 
najsubtelniejszej i najwrażliwszej. To ostateczny etap uwrażliwiającej się materii, to autorealizacja 
w najgłębszym sensie, to realizacja boskości w nas.” Pisze także: „Powołujemy Boga do istnienia 
poprzez osiągnięcie boskości w nas samych.” (s. 104). 

10 H. Skolimowski, Zielone Oko Kosmosu, Wrocław 2003, s. 185. W „Zielonym Oku Kosmosu” 
Skolimowski powołuje się na pokrewne poglądy współczesnego uczonego Johna Archibalda Wheelera 
(1911-2008): „Uczeni postulują obecnie pojęcie umysłu partycypującego. Jednym z nich jest John 
Archibald Wheeler, który powiada, że gdy oko ludzkie patrzy na świat, to jest to właśnie tenże sam 
świat, który patrzy na siebie poprzez oko ludzkie, które stworzył. My jesteśmy oczyma Kosmosu, 
a może nawet rozumem Kosmosu. Aby powiedzieć dokładniej: Kosmos stworzył nasz rozum, aby 
kontemplować siebie i siebie rozumieć.” 
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sposób interpretowania śmierci innych obcych, innych bliskich i samego siebie. 
Znając ontologiczne założenia systemu Henryka Skolimowskiego, możemy 
eksperymentalnie sprawdzić, do jakich wniosków dojdziemy rozważając to 
zagadnienie na gruncie proponowanego systemu. 

Życie ludzkie to proces, w którym jest miejsce na narodziny, rozwój, ale również 
i niestabilne trwanie, degenerację i rozpad śmierci. Materialne elementy 
zorganizowane w postaci ludzkiego ciała, rozpadają się na elementy składowe i jak 
zauważa Skolimowski, tworzące je atomy stają się budulcem innych postrzeganych 
form wszechświata. Możemy więc mówić o wymianie atomów pomiędzy różnymi 
formami światła, ale nie jest to jednoznaczne z uznaniem śmierci jako rzeczywistego 
w swej totalności zjawiska, obecnego w Uniwersum. Tymczasowo przyjmijmy, że 
doświadczany przez nas powszechnie fakt ginięcia jednostkowych form światła jest 
ich śmiercią. Rozpad kolejnych form nieożywionych jako porzucanie tego, co już 
stało się niedoskonałe, nieaktualne w procesie ewolucyjnego progresu światła nie 
wyzwala w nas niepokoju i kategorycznej niezgody, bo zużywające się rzeczy 
wydają się być zastępowalne. W przypadku istot żywych, czujących interpretacja ich 
śmierci dokonuje się w kategoriach nieszczęścia, krzywdy, katastrofy, 
nienaprawialnej straty. A jeśli unicestwienie dotyczy ludzi rozumiemy, że jest to także 
tragedia definitywnej utraty dla nas ich świadomości. Ludzie bowiem nie są tylko 
istotami biologicznymi, ale również istotami świadomymi i duchowymi, istniejącymi 
ze względu na siebie samych. Ta właśnie duchowość wpływa na ocenę śmierci jako 
czegoś nienaturalnego, przeciwnego naturze duchowości. Wśród aktów duchowych 
żaden nie może zapobiec procesom biologicznego rozpadu ciała w procesie śmierci. 
Człowiek nie posiada więc władzy nieskończonego podtrzymywania życia formy 
światła, jak również władzy zmiany formy z zachowaniem całości nabytych treści 
duchowych. 

Jeśli jednak wraz z konkretnym ciałem tej indywidualnej formy światła, ginie 
czynnik indywidualizujący doświadczenia i będący podstawą uformowania się 
świadomości i poczucia tożsamości, to śmierć dosięga całego duchowo-cielesnego 
człowieka w sposób uniemożliwiający proces doskonalącego nabywania 
doświadczeń i właściwości boskiego światła. Całkowita więc śmierć byłaby 
sprzeczna z głównym aksjomatem systemu. Skoro nie może umierać cały człowiek, 
bo główny podmiot nie może tracić nabytych przez niego wrażliwości, to logicznym 
wydaje się przyjęcie na gruncie tego systemu prawa do zastosowania aksjomatu 
pozyskiwania doświadczeń od każdej, nie tylko ludzkiej, formy zamanifestowania się 
światła. Śmierć człowieka nie pozwala mu się wyeksponować jako fenomen innej 
natury niż pozostałe śmierci świata przyrody. Rozpad formy światła człowieka nie 
różni się od rozpadu innych form: wszystkie muszą przekazać swoje udoskonalone 
światło, bo taki zostaje w ekofilozofii przyjęty cel umierania. Cel ten w całości zawiera 
się w kosmicznym podmiocie, co pozwala rozważyć kwestię jakie korzyści, 
gratyfikacje w przemijaniu rozpadających się form odnoszą te właśnie formy. 

Jeśli wraz ze śmiercią następuje przerwanie możliwości dokonywania przez 
formę światła dalszych jej aktów duchowych, odczuwanych jako indywidualne 
i charakterystyczne jedynie dla tejże formy, to umieranie jawiłoby się tylko jako 
czysto fizjologiczne zakończenie życia tejże formy, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, 
że w systemie monistycznym nie musi być to śmierć totalna udoskonalonego światła 
obecnego w niej. Czy w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego, zagadnienie śmierci 
mogłoby zostać przedstawione jako zjawisko naturalne? Czy wieczne światło jako 
jedyny podmiot staje się gwarantem sensowności przekonania, iż śmierć człowieka 
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nie jest czymś naturalnym i to pomimo wszelkich naocznych dowodów 
i argumentów, według których wszystko, co się narodziło, zawsze przemija i umiera? 
Skoro w tym modelu rzeczywistości podmiot-światło wciąż się rozwijało, nawet gdy 
nie istnieli jeszcze ludzie, koherentnym wydaje się przyjęcie, że w czasie istnienia 
Kosmosu inne formy światła w chwili swojego rozpadu przekazywały nieprzerwanie 
swoje udoskonalone doświadczenia i osiągnięcia wspólnemu podmiotowi – 
Uniwersum. Proces zachodzący więc w umieraniu formy światła, będącego akurat 
człowiekiem może nie posiadać innej natury niż procesy w rozpadzie pozostałych 
form światła. Wydaje się uzasadnionym uznanie, że w ekofilozofii śmierć człowieka 
jest zjawiskiem naturalnym dla sposobu istnienia i rozwoju boskiego światła. Śmierć 
jako przekazanie urzeczywistnionych potencji byłaby tym samym naturalnym 
zjawiskiem dla każdego empirycznie wyodrębnionego bytu. Poszukiwanie cechy 
różnicującej śmierć człowieka wobec śmierci innych form światła i świadczącej 
o nienaturalności tego zjawiska mogłoby dokonywać się w dwóch kierunkach. 
Pierwszy: tylko człowiek przekazuje treści samoświadomości i duchowości 
transcendujące naturę doświadczeń innych istot. Światło z formy człowieka jest inną 
jakością i to, co było naturalne dla wcześniejszych form światła nieposiadających 
świadomości – dla człowieka może naturalnym już nie być. Daje się pomyśleć 
system, w którym każdorazowe pojawienie się samoświadomości jest początkiem 
jej niezniszczalnego trwania, ale z pojawieniem się pierwszej z nich, założenia 
monistyczne stają się nieadekwatne. Drugi kierunek akcentowałby fakt wyjątkowości 
człowieka, który jako istota świadoma i wolna może w chwili śmierci zadecydować 
czy siebie zjednoczyć z wspólnym podmiotem oraz jakie i czy wszystkie swoje 
osiągnięcia duchowe przekazać uczącemu się światłu. Przyjmując, że potencjalnie 
istnieją ludzie, którzy w chwili śmierci nie godzą się na połączenie z jedynym 
podmiotem – ich śmierć jako narzucone połączenie, nie byłaby naturalna. Być może 
zagadnienie naturalności bądź nienaturalności śmierci człowieka jako formy światła 
związane jest z fenomenem wolności i bez jego uwzględnienia nie jest możliwym do 
rozstrzygnięcia w obrębie modelu ekofilozofii. Ponieważ każda forma światła jest 
w swym istnieniu jedynie czasowo bytująca podlega w swym istnieniu przymusowi 
umierania, fakt ten jawi się elementem deterministycznym w procesie ewolucji. 
Jednocześnie to światło w sposób wolny tworzyłoby rozmaite swe żyjące formy 
i byłby to element indeterministyczny. Na gruncie ekofilozofii warto byłoby ustalić, 
czy samo przyjęcie danej formy dokonuje się w sposób deterministyczny, czy 
z możliwością wyboru chociaż samego rodzaju, gatunku formy przez główny 
podmiot - światło. Nie wiemy, czy światło wykazuje preferencje określonych form 
i czy ewentualna skłonność rozgrywa się w zakresie wolności. Analizowany nurt 
ekofilozofii będzie najprawdopodobniej twórczo kontynuowany przez uczniów 
i następców Henryka Skolimowskiego, którzy mogą doprecyzować: czy 
w przyswajaniu, zachowywaniu i woli rozpowszechnienia przez światło cech 
wytworzonych w jednej z form za jej życia, światło pozostaje wolne? Wolne w swej 
selektywności? Czy też proces ten dokonuje się mechanicznie, deterministycznie? 
Dopuszczalne są też dwie różne interpretacje pojawienia się w Uniwersum wolności. 
Pierwsza zakładająca zaistnienie wolności w aktach światła od początku jego 
ewolucyjnego rozwoju i druga interpretacja łącząca wolność dopiero z momentem 
pojawienia się człowieka i świadomości. Jeśli wolność w Uniwersum wprowadza 
dopiero człowiek ze swoimi wyborami, to dla zrozumienie ekofilozoficznej 
interpretacji śmierci, ważne jest ustalenie do jakiej najdalszej granicy sięga jego 
wolność. Czy czasowa (inaczej określając: przygodna) - forma może w chwili swego 
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rozpadu aktywnie, świadomie i w sposób wolny przekazać swój życiowy dorobek do 
puli osiągnięć jedynego bytu? Bardzo ważną okolicznością jest problem, czy w tak 
rozumianej śmierci - jako zakończeniu trwania czasowej wariacji nieśmiertelnego 
światła, można mówić o elemencie czynnym, rozumianym jako akcie osobowym 
zakończenia cyklu doświadczeń i decyzji życiowych konkretnego człowieka? 

Czy śmierć w koncepcji ekofilozofii umożliwia jednostkowej formie światła 
podjęcie wezwania do najbardziej wewnętrznej, wolnej decyzji połączenia się 
z resztą boskiego światła oraz tak rozumianego spełnienia egzystencji? Jeśli 
ekofilozofia nie przyznaje jednostce takiej możliwości, to zrównuje śmierć człowieka 
z innymi śmierciami form nieobdarzonych władzą wolności wyborów. Bez tego 
elementu czynnego wolnego wyboru człowieka, jego śmierć urzeczowiałaby go, 
pozbawiając jednego z najważniejszych momentów życia według zarówno filozofii 
klasycznej, jak i wielu religii. Spełnienie uzyskiwane w czasie umierania byłoby 
czysto mechanicznym, niezindywidualizowanym, automatycznym dla każdej 
rozpadającej się rzeczy. Gdyby jednak Skolimowski zaakceptował hipotezę, że 
w obrębie ekofilozofii umieranie jest aktem kierowanym przez człowieka, w którym 
rozporządza on swoimi treściami duchowymi, z możliwością ostatecznego 
zaakceptowania połączenia z macierzystym światłem lub odrzucaniem tego 
procesu, śmierć formy światła-człowieka stałaby się śmiercią ludzką. 

W systemach filozofii akcentujących podmiotowy pluralizm dużo większe 
znaczenie przypisywane jest jednostkowej niepewności trwania, niepowtarzalności 
doświadczeń, możliwości klęski indywidualnych planów życiowych czy faktowi 
śmierci. W systemach podkreślających odrębność podmiotową tragizm tych zdarzeń 
rośnie aż do rozmiarów poczucia całkowitej zagłady sensu jednostkowego życia 
i częstokroć staje się podstawą dla usprawiedliwień przyjmowania postaw 
konsumpcjonistycznych i hedonistycznych.11 Temu niebezpieczeństwu 
zdegenerowania natury ludzkiej stara się przeciwdziałać twórca ekofilozofii, 
proponując wspólny dla wszystkich fundament w sferze immanentnej, którym jest 
jeden wszechobejmujący podmiot. Podmiot taki staje się gwarancją dalszego 
trwania indywidualnie wypracowanych wartości, spełnionych potencji twórczych, 
osiągniętej duchowości po fakcie śmierci ich jednostkowego nosiciela. Nawet po 
śmierci swojej jednostkowej, czasowej formy; widocznej jako odrębna część 
podmiotu, nie ginie sam podmiot jako taki, ponieważ był i pozostanie trwającym 
uniwersum. Jednak ekofilozoficzny totalny podmiot dziedziczący coraz to doskonalej 
przetworzone cząstki siebie samego, nie daje jeszcze pewności zachowania w nim 
także jednostkowych świadomości byłych swoich ludzkich form światła. Dlatego 
znów pojawia się zagadnienie egzystencjalne: —Czy indywidualny człowiek może 
żywić nadzieję na przezwyciężenie jednostkowej swojej śmierci, zgodnie 
z doświadczeniem niepowtarzalności swojej samoświadomości i jej istoty 
nabudowanej na aktach duchowych? Czy taka nadzieja mająca w filozofii klasycznej 
swe podstawy w przyjętym fakcie niezniszczalności duszy może być też 
uzasadniona w modelu rzeczywistości Henryka Skolimowskiego? Pytanie to można 
znacząco przeformułować: —Czy boskie światło może mieć nadzieję na wieczne 
trwanie i rozwój po rozpadnięciu się swojej temporalnej formy, która wzbogaciła go 
ostatnimi uaktualnionymi możliwościami? Skolimowski wbrew sugestiom 

                                                           
11 Tymczasem Skolimowski wielokrotnie przypomina, że: „Człowiek nie został stworzony do konsumpcji, 

tylko do samorealizacji w swym społeczeństwie. Filozofia ekologiczna powiada, że tak naprawdę są 
ważne tylko te wybory, które decydują o życiu, a nie o konsumpcji”. Patrz: Skolimowski H., Wizje 
Nowego Milenium, Kraków 1999, s.71. 
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Heideggera, twierdzącego, że temat nieśmiertelności nie może być omawiany przez 
filozofię, bo nie wchodzi w zakres jej zagadnień, podaje przesłanki w oparciu, o które 
można zrozumieć problematykę ekofilozoficznej nieśmiertelności. Światło określa 
jako wieczne i twórcze. Podobnie jak Awicenna szukający dowodu na 
nieśmiertelność duszy w jej tylko przypadłościowym związku z nietrwałym ciałem, 
co w przypadku zniszczenia ciała pociąga za sobą jedynie zniszczenie relacji, a nie 
zniszczenie substancji prostej, jaką jest dusza, Skolimowski wskazuje na 
nieśmiertelność światła doskonalącego się w kolejnych relacjach z nietrwałymi 
ciałami. Rozpadające się fizyczne cząstki form światła swoim kresem niszczą 
jedynie tymczasową, prawdopodobnie przypadłościową relację jaką tworzyły 
z powszechnym bytem, ale nie narażają na śmiertelność samego światła. Sytuacja 
wyczerpania się potencji tworzenia wciąż nowych, doskonalszych i uczących się 
form światła nie jest dopuszczona w ekofilozofii. Boskie światło ze swej istoty jest 
twórcze, co skutkuje hipotezą niekończącego się pojawiania kolejnych nowych form 
światła. 

Klasyczna filozofia nurtu tomistycznego bardzo dowartościowuje w życiu 
człowieka jego zdolność do aktywnego podjęcia najgłębszej, ostatecznej decyzji 
momentalnie w chwili nawet nagłej, niespodziewanej śmierci. Ta nieodwołalna 
i uważana za najważniejszą, decyzja człowieka co do swego bytu jako całości, 
dotyczy przede wszystkim akceptacji lub odrzucenia Boga. Ponieważ jest to decyzja 
skutkująca konsekwencjami dotyczącymi dalszego losu duszy, klasyczna filozofia 
przyjmuje, że jest to zawsze akt świadomy, wolny, wynikający wewnętrznie z samej 
głębi człowieka. Sprawiedliwość śmierci oznacza, że każdy człowiek może w niej 
suwerennie wybrać pełne dobro, które postrzega jako transcendentalnego boga lub 
wybrać siebie. Ten czynny element w śmierci to jednocześnie potwierdzenie 
wartości życia człowieka poprzez umożliwieniu mu uzupełnienia aktów osobowych; 
poznania, wolności, miłości, w decyzji mogącej dopełnić człowieka udoskonalając 
go i ukierunkowując go na urzeczywistnienie całości jego bytu. I właśnie możliwość 
dopełnienia życia każdego człowieka i osiągnięcia przez to spełnienia, czyni go 
bytem racjonalnym i wyjątkowym pośród innych żyjących istot, a jego śmierć uznaje 
za naturalną i sprawiedliwą. W filozofii klasycznej przyjmuje się, że w śmierci sam 
umierający aktywnie kończy swoje życie poprzez ostateczną decyzję, której nie 
może uniknąć, jako istota stworzona zawsze z potencją jej dokonania. Czy takie 
widzenie śmierci człowieka jest możliwe w proponowanym nurcie ekofilozofii? Czy 
to możliwe dla jedynego podmiotu? O jakim wyborze wtedy można mówić? Dwa 
diametralnie różne wybory w filozofii klasycznej stają się w monistycznej wersji 
świata, wyborem siebie – tego samego. Sam więc taki wybór staje się 
niepotrzebnym. 

 
Duchowość monistycznego Uniwersum 
W systemie Henryka Skolimowskiego pochodzenie i istotę człowieka (także 

fizyczne) należy łączyć z nieograniczonym kosmosem.12 Zaproponowana zostaje 
radykalna zmiana perspektywy, w jakiej należy rozpatrywać życie człowieka. Jest to 
zmiana dotycząca zarówno czasu, jak i przestrzeni trwania życia. Ten związek 
bytowania z tworzącym się czasem dzięki przekształceniom jedynego podmiotu, 
związek czasu trwania życia z nierozłączną jednią bytu przekraczający zmysłowo 

                                                           
12 H. Skolimowski, Medytacje, op. cit., s. 103. W Medytacjach czytamy: „Z pyłu gwiezdnego powstaliśmy 

i gwiaździste jest nasze przeznaczenie.” W pracy „Nadzieja matką mądrych” filozof powtarza: „(...) 
jesteśmy stworzeniami kosmicznymi.” (s. 153) oraz „Wszechświat to dom człowieka.” (s. 50). 
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postrzegalne granice fizyczności jednostkowej, otwiera człowieka na wymiar trwania 
w skali kosmicznej. Wprowadza w krąg zagadnień ponad sumą doświadczanych 
dotychczasowych zdarzeń, problemów i ambicji, ale też obarcza zupełnie nowym 
rodzajem odpowiedzialności. Swoiste wychylenie uwagi człowieka w kierunku 
przyszłości przekraczającej punkt jego biologicznego końca jest podstawą do 
budowania duchowości o większym zakresie niż mógł mieć podmiot ograniczający 
prakseologicznie swoje działania do konsumpcyjnie wartościowanej teraźniejszości. 
Człowiek jako efekt ewolucji w tym nurcie monistycznej ekofilozofii nie może 
posiadać duchowości będącej działaniem lub współdziałaniem sił nadnaturalnych. 
Duchowość jako właściwość natury pojawia się na późniejszym etapie rozwoju 
materii, tworząc po biologicznym, nowy – psychologiczny wymiar człowieka.13 Dla 
Skolimowskiego zarówno indywidualny człowiek, jak i cała ludzkość, żyje we 
wszechświecie uczestniczącym. I taki właśnie zaangażowany wszechświat daje 
odpowiedź współtworzącemu go umysłowi człowieka.14 Jednak dla Skolimowskiego 
umysł ludzki jako część kosmosu, nigdy nie jest niezależnym, odrębnym 
instrumentem poznania, niewpływającym na poznawany kosmos. Nie poznaje 
rzeczy takimi, jakimi one są: umysł poznając, współtworzy. Należałoby również 
przyjąć, że w koncepcji monistycznej jest też współtworzony przez resztę 
rozwijającego się kosmosu. Byłby to umysł kreatywny w skali zarówno artystycznej, 
jak i poza artystycznej.15 Filozof uważa, że współtworzymy kosmos dzięki 
specyficznej strukturze i mocy naszego intelektu i wyobraźni, dzięki ich wrażliwości. 
Zarówno umożliwiamy powstawanie i narastanie nowego wymiaru rzeczywistości, 
jak i w nim uczestniczymy.16 Być może dlatego przestrzega czytelnika, by ten nie 
pozwalał, aby jego umysł stał się „kubłem na śmieci”.17 To współtworzenie 
widocznych przejawów światła nie jest zastrzeżone tylko dla człowieka, nie może 
więc być to cechą wyróżniającą człowieka. W zakresie prezentowanej koncepcji nie 
jest możliwe również teologiczne uzasadnienie wyjątkowości i godności człowieka 
poprzez fakt stworzenia go na obraz Boga czy poprzez wskazanie na podobieństwo 
do wyjątkowej i obdarzonej godnością istoty boskiej. Podmiot rozwijający się na 
skalę kosmiczną, rozwija też w sposób nieograniczony swoją duchowość. 
Duchowość związana z sferą psychologiczną budowana przez poszczególne 
jednostki jako części stawałaby się duchowością Kosmosu jako bytu w całości, 
zyskując nowe cechy. Wydaje się, że w procesie rozwoju duchowego człowieka 
Skolimowski wiodącą rolę przyznał rozumowi, który poznając jednocześnie 
współtworzy przedmiot swojego poznania. 

                                                           
13 Skolimowski często duchowość łączy z świadomością i działaniem człowieka. Przykładowo: „Spirituality 

is a late acquisition of evolution. It represents a new level of consciousness of the human species and 
of evolution. We are the articulating edge of evolution, its sensitive extensions, its powerful antennae 
through which new sensitivities and new powers are brought into being. Spirituality is quintessentially 
a new form of seeing and through its prism the whole universe and we ourselves acquire a new depth 
and meaning. It is a new refinement through which we not only gain a new understanding but the whole 
universe changes its nature. The creation of spirituality in the life of the universe was perhaps as 
important as the creation of life. Through the existence of spirituality, the universe is much more alive.” 
Patrz: H. Skolimowski, The creative Cosmos: Beggeting Evolution and Spirituality. 

14 W dużo późniejszych „Rozważaniach o nowej filozofii” z 2007 roku pisze: „Zostaliśmy stworzeni, 
a przynajmniej nasz umysł, po to by rozumieć. (...) Świat stworzył umysł, aby się zrozumieć.” (s. 15). 

15 H. Skolimowski, Zielone Oko Kosmosu, op. cit., s. 108. W Zielonym Oku Kosmosu Skolimowski umysł 
określa jako część muzyki Kosmosu, jak również jego kompozytora. 

16 W ewolucji świata; zarówno ludzkiego, jak i pozaludzkiego człowiek ma znaczący wpływ: „Milenia, 
stulecia, a nawet poszczególne lata nie stają się same, one są tworzone przez ludzi, przez instytucje, 
przez kultury.” Patrz: Skolimowski H., Górecki J. K., Zielone oko kosmosu, op. cit., 111 

17 H. Skolimowski, Święte Siedlisko Człowieka, op. cit., s. 36. 
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Wolność 
Człowiek ekologiczny w deklaracji Henryka Skolimowskiego jest 

w uczestniczącym wszechświecie „cudem życia rozpoznawanym i pielęgnowanym 
w różnorodności jego bytu”. W swoim rozwoju posługuje się racjonalnością, aby 
zwiększyć duchowość, a duchowością, aby pogłębić swą racjonalność.18 
Skolimowski postrzega człowieka jako byt rozwijający się samodzielnie 
i samowystarczalnie, paradoksalnie dzięki temu, że nie jest bytowo oddzielony od 
reszty Uniwersum i tym samym wszechobejmujący. Wiara w wolność ewoluującego 
człowieka staje się zrozumiała, jeśli definiujemy go jako część niczym 
nieograniczonego podmiotu kosmicznego, choć w tym wypadku Skolimowski 
mógłby uszczegółowić, zgodnie ze swoim systemem, że jest to wolność, jaką może 
mieć część w obrębie całości. Myśliciel musi też postrzegać człowieka jako część 
jego środowiska cywilizacyjnego, które nieprzerwanie tworzy i w tym kontekście 
można rozumieć jego artystycznie wyrażony sąd: „Żyjąc w świecie totalnie 
zautomatyzowanym, żyjemy w świecie niewoli.”19  Rozległość przestrzenna 
i czasowa, bogactwo form przejawionych i możliwych w zaistnieniu, jako bodziec 
rozwoju duchowości ma w tym systemie zastąpić aktualizującą potencjały człowieka 
rolę transcendencji. 
 

Transcendencja i immanencja 
Duchowość ekofilozoficzną należy rozumieć jako nabywanie, rozwój 

i kultywowanie właściwych wartości, odrywających człowieka od postawy 
konsumenckiej, jako proces naturalistycznego przekraczania granic, ograniczeń 
materialnych, a także jako możliwość wytworzenia psychicznej odporności 
i wewnętrznego spokoju pomocnych w przetrwaniu duchowo najsilniejszych.20 Takie 
ujęcie duchowości nadaje jej znaczenie środka przewagi w ewolucyjnej walce 
najlepiej przystosowanych. Duchowość jako najszerszy zakres ludzkich wrażliwości 
jest ważna dla każdego człowieka w jego procesie samorealizacji, dla osiągnięcia 
duchowej błogości.21 Mimo twierdzenia o nakierowaniu całej ewolucji na osiągnięcie 
boskości, duchowość nie jest rozumiana w tradycyjny (obrzędowy) sposób; jako 
udział w sformalizowanych kultach obecnych światowych religii. Obecne religie są 
relacją wobec rzeczywistości, którą przyjmują za już istniejącą w formie statycznej, 
zaś u Skolimowskiego rzeczywistość ta dopiero się staje.22 Skolimowski nie będzie 
skłonny zamiennie traktować terminów duchowości i religijności. Obecne religie 
monoteistyczne propagują statyczną moralność i duchowość równowagi, którą 
Teilhard de Chardin łączył ze statycznym obrazem świata i statyczną świadomością 
i jej adekwatność wobec rzeczywistości odrzucił. Podobnie dla Skolimowskiego 
rzeczywistość znajdująca się w ruchu wytwarza zmieniającą się świadomość 
dynamiczną z duchowością przekraczającą relację do konkretnego boga i również 
dynamiczną moralnością. Tym samym proponowana duchowość dotyczy sfery 
immanencji monistycznego Uniwersum i poza nią nie może wykroczyć i taką 
duchowość człowieka należałoby rozumieć jako specyficzną, pierwotną zdolność 

                                                           
18 H. Skolimowski, Nadzieja Matką Mądrych, op. cit., s. 51. 
19 H. Skolimowski, Górecki J. K., Zielone oko kosmosu, op. cit., 147. 
20 H. Skolimowski, The creative Cosmos: Beggeting Evolution and Spirituality, op. cit. 
21 Tamże 
22 H. Skolimowski, Święte Siedlisko Człowieka, op. cit., s. 29: „Duchowość nie polega na czczeniu Boga 

czy bóstw, ale na stworzeniu takich form i stylów życia, które są przyjazne wobec innych ludzi i innych 
istnień.” 
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gatunkową człowieka. Dążenia do transcendowania tego, co jest, nie odnoszą się 
do zasadniczo innej rzeczywistości, lecz do tej samej, jedynie na późniejszym 
etapie: podobnie jak w odniesieniu kwitnienia do kiełkowania. Skolimowski używa 
innego niż przyjmowane rozumienia pojęcia transcendencja. Rozumie pod tym 
pojęciem przekraczanie dotychczasowego, osiągniętego już stanu i to w obrębie 
tego samego wyodrębnionego egzemplarza bytu. Jak we fragmencie Świętego 
Siedliska Człowieka, s. 40: „Kwitnienie jest wizualną formą aktywnej transcendencji.” 
Bóg jest dla filozofa skrystalizowaną esencją procesu transcendencji, co znów nas 
odnosi do teorii jednego, ewoluującego bytu i jego kolejnych, immanentnych etapów. 
Jednak proces ten zazwyczaj określa się jako rozwój, a nie Boskość, Nieziemskość, 
Transcendencja. Bliższa rozumieniu Skolimowskiego jest już potoczna intuicja 
językowa wyrażająca terminem transcendencja zdystansowanie, uniezależnienie 
się od okoliczności postrzeganych jako niekorzystne czy uciążliwe. W systemie 
ewolucyjnym rolę duchowości można analizować jako rodzaj naturalnego 
wyposażenia człowieka zwiększającego jego szanse przetrwania biologicznego. 
Postrzeganie duchowości jako deterministycznie nieuniknionego kolejnego etapu 
ewolucji żyjącego już światła, sprowadza duchowość do kategorii darwinowskiego 
doskonalenia się dla przeżycia: rodzaju naturalnego rozwoju. Dla polskiego 
ekofilozofa jest to cecha naturalna życia zabezpieczającego swoje dalsze trwanie 
już po śmierci termicznej Ziemi, dalszą kontynuację świadomości w warunkach 
zagłady wszelkich ciał biologicznych.23 Duchowość człowieka jako dążenie do 
boskości, zawierająca się w systemie Skolimowskiego w obrębie duchowości całego 
Kosmosu jest konsekwentnym założeniem monizmu. Zasadnym będzie mówienie 
na gruncie ekofilozofii o wspólnej, jedynej duchowości całego Uniwersum, 
manifestującym się w procesie ewolucji.24 
 

Zmienność form duchowości 
Przyjmując za ontologiczną wizją podmiotu nieskończoność jego stawania się, 

musimy też przyjąć niedomkniętość jego duchowości, która skazana jest na ciągłe 
stawanie się, a raczej współstwarzanie się wraz z rozwojem kosmosu. W trakcie 
rozwoju świadomego już światła powstawały różne formy duchowości w licznych 
kulturach i religiach. Tym samym Skolimowski akceptuje fakt historycznej 
i etnograficznej różnorodności duchowości, definiując ją jako wyartykułowaną 
esencję kondycji człowieka w danym wieku, przydając jej wymiar socjologiczny.25 
Skolimowski historyczne duchowości uznaje za usprawiedliwione, ale także za 
równorzędne. Przy braku punktu odniesienia w modelu Uniwersum jedynego, 
monistycznego porządku nie dysponujemy argumentami metafizycznymi przeciw 
etycznemu relatywizmowi społecznemu. W relatywizmie tego rodzaju byt społeczny 
stawia się jako podstawowy, określający i oceniający byt jednostkowy, a w tym 
świadomość moralną osoby ludzkiej. Moralność nie jest tworem autonomicznym 
konkretnej osoby, lecz wytworem społecznym, obyczajowym i kulturowym. W tym 
nurcie myślenia źródłem norm moralnych jest tzw. większość społeczna lub wybrana 
grupa autorytetów czy ekspertów moralności. Monistyczny system ekofilozofii jest 

                                                           
23 H.Skolimowski, The creative Cosmos: Beggeting Evolution and Spirituality, op. cit. 
24 Porównaj H. Skolimowski, Dialogue with Plato on ideology and nature “The real story of life, of evolution, 

and of the spirit (which you call soul) is that of becoming. The pursuit of the divine did not start with the 
first amoeba. It came about as the result of innumerable acts of transcendence. Transcendence is the 
stuff of becoming. Your being without be-coming is a lifeless pile of petrified forms of life.” 

25 H. Skolimowski, Święte Siedlisko Człowieka, op. cit., s. 25. 
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koherentny z relatywizmem kulturowym, który, mimo że dotyczy głównie kultury, to 
jednak od relatywizacji kultur przechodzi do relatywizacji moralności wyrażanych 
w tych kulturach. W tym miejscu warto przypomnieć postać Franza Uri Boasa; 
amerykańskiego prekursora antropologii kulturowej, który uważał, że różnice 
w zachowaniu ludzkim nie są determinowane wrodzonymi czynnikami biologicznymi, 
ale są wynikiem różnic kulturowych, nabytych w ciągu wychowania w danym 
społeczeństwie. Twierdził też, że zrozumienie sensowności różnych składników 
kultury, w tym obyczajów moralnych, jest możliwe tylko w kontekście danej kultury, 
w której zostały wytworzone. Te same obyczaje moralne w kontekście innych kultur 
stają się obojętne, irracjonalne czy bezsensowne lub nabierają całkiem innego 
znaczenia. Przeciwstawiał się interpretowaniu jednych kultur przez inne, uznane za 
wyższe. W ewentualnej dyskusji z zwolennikami poglądów Boasa Skolimowski 
zajmuje stanowisko niejednoznaczne. Niechęć ekofilozofa do akceptacji istnienia 
dobra obiektywnego skłania go do uznania za równie dobrze uzasadnione 
dowolnych kultur i dowolnie budowanych duchowości. Z drugiej strony celem filozofa 
było przekonanie ludzi żyjących w czasie kryzysu ekologicznego do wybranej 
kultury, która w jego przekonaniu mogła oferować szanse na największy rozwój 
boskiego światła. Jednak w jego tekstach źródłowych brakuje uzasadnień 
metafizycznych dla priorytetu jednego wobec wielu kształtu moralności, duchowości. 
Wycofanie się przez myśliciela z próby wytypowania duchowości nadrzędnej, 
wydaje się niekonsekwencją przy jego jednoczesnym zaangażowaniu 
w propagowanie duchowości ekologicznej. Skolimowski utożsamia ekologię 
z duchowością. Historyczność duchowości miałaby uniemożliwiać ocenianie jej 
różnych form jako lepszych lub gorszych, bo byłyby one usprawiedliwione w swym 
kształcie od poziomu osiągniętego w danym czasie rozwoju światła. Jednocześnie 
Skolimowski pragnie zachować nienaruszony imperatyw pracy nad osiągnięciem 
pożądanej zmiany obecnej duchowości na jej formę doskonalszą: ekologiczną. Sens 
praktyczny tej formy duchowości zawierałby się w stymulacji rozwoju człowieka, 
zmniejszając jego podatność na choroby cywilizacyjne, stres, uleganie trudnym 
warunkom psychicznym i fizycznym. Duchowość ekologiczna jako umiejętność 
osiągania szczęścia i bezkryzysowego funkcjonowania w obecnej cywilizacji nabiera 
jako zasadniczego – wymiaru socjologicznego, odchodząc od wymiaru 
poszukiwania transcendencji. Myśliciel dość szczegółowo identyfikuje właściwą 
duchowość jako formy i style życia przyjazne wobec innych istnień,26 co prowokuje 
do wnioskowania: skoro są różne i wydzielone ze względu na jedną posiadaną 
cechę, to różnią się stopniem posiadania tejże cechy. Mogą więc być mniej lub 
bardziej przyjazne dla swoich albo dla wszystkich istnień, przyjazne dla ludzi lub 
także dla ludzi. A skoro jest możliwe zróżnicowanie duchowości według stopnia 
realizacji celu nadrzędnego: ochrony życia, to jest uprawomocniona ocena tychże 
duchowości, wbrew Skolimowskiemu deklarującemu niezgodę na uznanie jednej 
formy duchowości za nadrzędną w porównaniu z inną. 

Panenteistyczna interpretacja rzeczywistości pozwala też domniemywać 
o bardziej lub mniej rozpoznawalnym zacieraniu się granic pomiędzy indywidualnie 
budowanymi jednostkowymi duchowościami. Tym samym wartości, które wyznają 
inni mogą mieć większy wpływ na naszą odczuwaną tożsamość, niż skłonni 
bylibyśmy rozpoznawać. Twórca ekofilozofii nie może przyjąć czysto statystycznego, 
ilościowego wpływu preferowanych powszechnie wartości na indywidualny wybór 

                                                           
26 Tamże, s. 29. 
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jednostki, ponieważ zachodzenie takiego wpływu wyznaczałoby deterministycznie 
dalszy rozwój światła-podmiotu, unieważniając swą mechanicznością wysiłki 
pedagogiczne narzucenia przez mniejszość wartości ekologicznych większości 
preferującej konsumpcjonizm. Odrębną kwestią wartą namysłu przy analizowaniu 
panenteistycznego modelu wszechświata jest wystarczalność metafizycznego 
uzasadnienia samego istnienia i wartości pedagogiki. Jeśli każde działanie jest ze 
swej natury doskonaleniem się światła, to możliwe jest kwestionowanie działań 
wartych wyrugowania. 
 

Kryteria racjonalności 
Duchowość tworzyłyby wartości, które według Skolimowskiego uzupełniają 

myślenie. Jednocześnie sfera świadomości umożliwiająca myślenie wydaje się być 
w analizowanym systemie bazą, niezbędną podstawą pojawienia się duchowości. 
Zaś pojawiająca się duchowość ma moc zmieniania myślenia. Aby uniknąć 
zamkniętego elitarnie koła, Skolimowski poszukuje źródła wszelkiej racjonalności. 
Znajduje je w wizji, którą łączy jak William Blake z wyobraźnią. Ta wizja powstająca 
w głębi naszej intuicji i zyskująca potwierdzenie w doświadczeniu mistycznym, 
dostarcza materiału, wobec którego można już wtórnie stosować racjonalność 
i metody racjonalne.27 Takie rozumienie źródeł wiedzy naukowej zgodne jest z teorią 
Karla Rajmunda Poppera, który historię nauki uważał w jej istocie za historię idei, 
zaś idealnych i niezawodnych źródeł poznania nie uznawał. Geneza i pochodzenie 
hipotez naukowych mają niewiele wspólnego z ich prawdziwością. Tym samym 
każde źródło, każda propozycja jest pożądana. Większość twórczych idei powstaje 
intuicyjnie. Obserwacja i myślenie logiczne, ale również intelektualna intuicja 
i intelektualna wyobraźnia pomocne są w krytycznej weryfikacji tych śmiałych teorii, 
potrzebnych dla dotarcia do nieznanego.28 Przyjęcie więc przez Skolimowskiego 
wizji, woli, odwagi i nadziei jako źródła hipotezy kosmologicznej monizmu 
panenteistycznego nie przesądzałoby o jej nieprawdziwości. Jednak uwaga 
XX-wiecznego metodologa stosującego zasadę falsyfikowalności jako kryterium 
naukowości skoncentrowałaby się na samej krytyce nowej idei. Założeniem systemu 
ekofilozofii jest optymistyczne przekonanie, iż rozpoznana racjonalność holistyczna 
samoczynnie wyzwala akceptację i skłania do postępowania ekologicznego, a tym 
samym do działania właściwego wobec obecnego kryzysu. Działania, które ma 
przezwyciężyć problemy skażonego środowiska, technicyzacji społeczeństwa i które 
będzie wymagało od racjonalności więcej, niż są zdolne oferować obecne modele 
racjonalistyczne.29 U Skolimowskiego źródło racjonalności jest poczwórne: obok 
wizji, wymieniana jest wola, odwaga i nadzieja. Właśnie z połączenia tych czterech 
składników powstaje hipoteza naukowa ekofilozofii, ważna struktura podstawowa 
będąca źródłem wszelkiej racjonalności ludzkiej.30 Jednocześnie należy przyjąć, 
zgodnie z koncepcją tworzącego się kosmosu dzięki ucieleśnianiu wytworów 
świadomości, potencjalną prawdziwość danej hipotezy, która kiedyś może się 
urzeczywistnić i która poprzez fakt bycia sformułowaną już jest częścią duchowości 
kosmosu. Kosmos jest w ekofilozofii rzeczywistością procesualnie tworzącą się, 
a nie stałym w swym kształcie punktem odniesienia dla oceny prawdziwości 

                                                           
27 H. Skolimowski, Nadzieja Matką Mądrych, op. cit., s. 6. 
28 Patrz: K.R. Popper, W poszukiwaniu lepszego świata, O tak zwanych źródłach poznania. Książka 

i Wiedza, Warszawa 1997, s.61-78. 
29 Tamże, s. 12. 
30 Tamże 
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poszczególnych hipotez na jego temat. Geneza racjonalności ekologicznej sprawia, 
że nie jest to racjonalność punktowo postrzeganych zdarzeń i sytuacji 
uzasadnianych jedynie w przyjmowanej perspektywie teraźniejszości. 
W prezentowanej wizji człowieka filozof skłania do przezwyciężania zakresu 
jednostkowo doświadczanej teraźniejszości, do przezwyciężania egoistycznie 
akcentowanej odrębności i poczucia indywidualności w tym, co uznane za własne. 
Wizja i nadzieja w systemie rozumienia rzeczywistości muszą odnosić się 
bezpośrednio do przyszłości i tym samym zakładać inny niż konsumpcjonistyczny 
model człowieka. Kategoryczność żądania zmiany wizji podyktowana jest jej 
walorem modelującym byt. Przyjęcie wizji ponad religijnej i poza historycznymi 
kulturami skutkuje propozycją duchowości transreligijnej; niezwiązanej z żadnym 
konkretnym systemem religijnym czy obyczajowo – kulturowym, ale wizji 
wykorzystującej elementy wielu tradycji. Otwartą kwestią w przedstawianym nurcie 
ekofilozofii jest możliwość uzasadnienia szczególnej wartości bytu ludzkiego jako 
jedynej obecnie części światła, która jest zdolna do duchowości i świadomości 
ekologicznej. Człowiek jako specyficzny akt istnienia światła dodawałby coś 
pozytywnego do podmiotu-uniwersum. Wartość funkcjonalna, sama w sobie 
niedająca praw do stałego priorytetu, wskazuje na pewną stałą strukturalną 
możliwość tej części bytu do osiągnięcia duchowości wraz z rozumnością, 
wyobraźnią, ofiarnością. Człowiek byłby pożądany nie tyle ze względu na całość 
jego istnienia w przypadkowej, konkretnej formie, ile ze względu na określoną 
duchowość jako jego wybrany funkcjonalny element. Wyróżnienie człowieka 
spomiędzy innych form bytu byłoby możliwe nie ze względu na niego samego, ale 
ze względu na relacje zewnętrzne wobec tej formy. Do jego więc pełnego poznania 
i rozumienia dojść może jedynie w kontekście innych form panenteistycznego bytu. 
Skolimowski postrzega człowieka jako część swoistej wszechjedni. Przykładowo 
koncepcję wszechjedności rozwijali także filozofowie rosyjscy: między innymi 
Aleksiej Chomiakow (1804-1860), Paweł Aleksandrowicz Floreński (1882-1937), 
książę Siergiej Trubecki (1862-1905). Trubecki przykładowo odrzucał wyłączność 
świadomości podmiotu, uważając, że istnieje również absolutna, kosmiczna 
świadomość znająca wszystko, ogarniająca pełnię prawdy, dobra i piękna, 
uzasadniająca wszelką świadomość indywidualną i wpływająca na jej działalność, 
poznanie, twórczość. 

W nawiązaniu do analizowanej ekofilozoficznej koncepcji Skolimowskiego 
procesualnie rozwijającego się światła, interesująca jest krytyka Chomiakowa, który 
zarzuca Heglowi podporządkowanie rzeczywistości ruchowi rozsądkowego pojęcia, 
tworzącego świat, co skutkuje brakiem substratu, czyli realnej podstawy. Świat 
wiecznie i samodzielnie odradzałby się z abstrakcyjnego pojęcia, niemającego 
w ie żadnej istoty rzeczy.31 Interesującym byłoby prześledzenie w jakim stopniu, 
zafascynowany koncepcją Teilharda de Chardin, polski filozof otworzył się na 
wpływy rosyjskiego kosmizmu (eksponującego organiczny związek wszystkich 
bytów w obrębie absolutnej, boskiej zasady wszechświata), którego terminy 
i koncepcje młodemu francuskiemu procesualiście wykładał na Sorbonie 
Włodzimierz Wiernadski.32 
 
 

                                                           
31 Patrz: L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej, wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 142 
32 Szczegółowiej wpływ ten przedstawiłam na Ogólnopolskim Sympozjum: „Słowiańskie inspiracje  

w odkrywaniu wizji przyszłości” 23 marca 2018 r. Patrz: Materiały pokonferencyjne, SGGW. 
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Podsumowanie 
W licznych wypowiedziach Skolimowski zobowiązuje nas do rozwijania 

współodczuwania, gdyż jest to wysoko przez niego cenione rozumienie 
rewerencyjne. Według niego do uzdrowienia planety i naprawy licznych szkód 
ekologicznych i społecznych potrzeba nam tego głębszego rozumienia, opartego 
właśnie na współodczuwaniu i prawdziwym uznaniu braterstwa wszystkich istot. 
W systemie monistycznym współodczuwanie z innymi bytami jest procesem 
naturalnym, niejako empirycznym, może być przyjęte jako uwiarygodniająca 
podstawa dla wartości poznawczej doświadczenia mistycznego. Jest też właściwym 
sposobem odnoszenia się do całej rzeczywistości, która stanowi jedność istnienia 
i życia jedynego bytu. Jednak w monistycznej rzeczywistości jest do 
zakwestionowania pełny wymiar altruistyczny i doskonalący moralnie takiej postawy. 
Jest to nie tyle przykład moralności heroicznej, co rodzaj usprawniania komunikacji 
pomiędzy różnymi częściami tego samego podmiotu: kosmicznego światła. 

Motywy przyjęcia monistycznej wizji rzeczywistości są praktyczne: Skolimowski 
jest myślicielem zaangażowanym w przeciwdziałanie postępującemu kryzysowi 
ekologicznemu, cywilizacyjnemu i społecznemu. Wierzy, że właśnie wiedza 
o jedności bytowej całego ewoluującego wszechświata wywoła trwałą zmianę 
świadomości, która doprowadzi do wyzwolenia i odnowy duchowej ludzkości. Filozof 
akceptuje przede wszystkim prakseologiczne kryterium prawdziwości. 
Przywiązywanie dużej wagi do uświadamiania jak największej liczby ludzi co do 
prawdziwej ich natury, wspólnej z naturą całego kosmosu, jest dla filozofa 
kluczowym elementem zmiany uwarunkowań ich działań praktycznych. 

Przyjęcie za priorytetowe praktycznych celów zmiany postaw ludzi wobec celów 
poznawczych formułowanych przy budowaniu systemu kosmologicznego skłoniło 
Henryka Skolimowskiego do przyjęcia założeń monistycznych. Obserwowane 
w świecie współistnienie porządków materialnego i duchowego sprowadził do 
przejawów tej samej substancji: ewoluującego światła, zaś różnorodność 
indywidualnych bytów do wielości niekoniecznych form tego samego bytu. Połączył 
obszary sacrum i profanum wahając się pomiędzy przyznaniem światu boskości, 
wynikającej z natury jego budulca, a głoszeniem, że ewolucja tegoż budulca dopiero 
zmierza ku osiągnięciu boskości. Przyjmując ewolucyjną naturę rozwoju światła 
nadał kulturom, etykom wartość utylitarystycznie równoważną jako elementom 
doskonalącym naturę jedynego bytu. Jednak takie założenia metafizyczne nie mogą 
zapewnić trwałej przewagi proponowanej przez filozofa kultury ekologicznej, 
zrównując ją do kategorii jednej z wielu historycznych form duchowości. Przyjęty 
model metafizyczny relatywizuje również wybory człowieka jako znaczące akty 
duchowe zarówno w codzienności, jak i wobec śmierci. Znacząca zmiana nastąpiła 
w obszarze odpowiedzialności człowieka. Nie jest to odpowiedzialność wobec 
innych jako odrębnych podmiotów, a jedynie rodzaj samoodpowiedzialności, co 
dewaluuje pojęcie daru. Zanegowana została również odpowiedzialność człowieka 
wobec rzeczywistości transcendentalnej, a nadzieja nieśmiertelności została 
związana z innymi formami samego siebie. Jedną z praktycznych motywacji 
tworzenia powyższego systemu miało być wzmocnienie poczucia wspólnoty 
u współczesnych zwolenników cywilizacji technicznej, przezwyciężające 
egoistyczną identyfikację siebie jako bytu odrębnego, rozwijającego się kosztem 
innych bytów. Można dyskutować z Skolimowskim, czy poczucie wspólnoty na 
gruncie monizmu może być wystarczającą podstawą dla ludzkiej moralności, 
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duchowości, religijności. Jak również czy będzie wystarczającą podstawą do 
stworzenia celów i sensów działania i istnienia człowieka, dania adekwatnej 
i satysfakcjonującej odpowiedzi na jego doświadczenie samotności, cierpienia 
i niepewności. 

 
Streszczenie 
Henryk Skolimowski twórca monistycznego modelu kosmologicznego stawiał 

przed nim zadanie uzasadnienia metafizycznego dla przeciwdziałania 
postępującemu kryzysowi ekologicznemu, cywilizacyjnemu i społecznemu. Aby było 
to możliwe model kosmologiczny musiał zawierać również koherentny i atrakcyjny 
model antropologiczny. W artykule zwrócono uwagę na konsekwencje dla psychiki 
człowieka, jego duchowości, wyboru celów, poczucia sensu swojego istnienia, jego 
niepowtarzalności i odpowiedzialności za nie wybranego ekofilozoficznego modelu. 

Słowa kluczowe: Ekofilozofia, Skolimowski, metafizyka, antropologia 
filozoficzna, psychologia humanistyczna, odpowiedzialność, śmierć. 
 

Summary 
Henryk Skolimowski who developed a monistic cosmological model, required 

of that model to metaphysically justify counteracting the current crisis of ecology, 
civilization and society. In order to make that possible such a cosmological model 
had to include a coherent and attractive anthropological model. This article considers 
the consequences of not following such a model of ecophilosophy on human psyche, 
spirituality, choice making, sense of existence and its uniqueness. 

Key words: Ecophilosophy, Skolimowski, metaphysics, philosophical 
anthropology, humanistic psychology, responsibility, mortality. 
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MENU NISKOGLIKEMICZNE IDEALNYM SCHEMATEM ŻYWIENIA DLA 
DIABETYKÓW, W INSULINOOPORNOŚCI I DLA OSÓB ZDROWYCH 

 
 

W życiu jest niestety tak, że aby uwierzyć w coś, chcemy sami tego 
doświadczyć. Nie słuchamy dobrych rad i dopiero, jak spotka nas coś złego 
żałujemy, że je zignorowaliśmy. Ta rozprawa ma na celu uzmysłowienie sobie tego, 
że nie warto ryzykować, szczególnie w zakresie zdrowia własnego i naszych 
najbliższych, zaufać specjalistom od żywienia i stylu życia, znaleźć odpowiedź, jak 
postępować, by nie stać się ofiarą epidemii otyłości, insulinooporności, cukrzycy typu 
2 i wszystkich innych problemów zdrowotnych związanych z tajemniczo brzmiącym 
zespołem X. 
 

Zespół X 
Zespół X zwany jest również kwadratem śmierci, zespołem metabolicznym, 

zespołem polimetabolicznym. W 1988 roku Raeven opisał współzależności 
czynników związanych z zaburzeniami metabolizmu u człowieka. Chodziło o otyłość, 
hiperinsulinemię ( zbyt wysoki poziom insuliny we krwi), hiperglikemię (zbyt wysoki 
poziom glukozy we krwi), nadciśnienie tętnicze krwi, dyslipidemię (zaburzenie 
metabilizmu lipidów) i w konsekwencji chorobę niedokrwienną serca. Za czynnik 
decydujący o wystąpieniu zespołu X uznano otyłość (szczególne otyłość brzuszną) 
oraz insulinooporność. Oprócz wspomnianych patologii metabolicznych oraz ich 
objawów warto wspomnieć o współistniejącym w zespole X stłuszczeniu wątroby 
oraz zaburzeń krzepliwości krwi (nadkrzepliwość). Wszystkie te czynniki 
współwystępują oraz wpływają wzajemnie na siebie pośrednio lub bezpośrednio 
zagrażając życiu chorego.1 
 

Otyłość 
Otyłość stała się ogromnym problemem, chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Do 

niedawna mówiło się o epidemii otyłości wśród obywateli USA, a według 
najnowszych źródeł naukowych już ok 65% Europejczyków zostało dotkniętych tym 
problemem, w tym niestety coraz więcej dzieci i młodzieży. Sprzyjają temu 
niepokojącemu zjawisku nie tylko czynniki genetyczne i środowiskowe, ale przede 
wszystkim nieprawidłowe nawyki żywieniowe, konsumpcja nadmiernie 
przetworzonej żywności i mała aktywność fizyczna, czyli krótko mówiąc duża 
łatwość w pozyskaniu wysokoenergetycznej żywności, bez wydatkowania energii na 
jej zdobycie. 

Otyłość na przestrzeni wieków różnie była postrzegana, raz jako oznaka 
dobrobytu, zdrowia, potem jako mankament estetyczny, ale od 1997 roku uznana 
została przez WHO za chorobę przewlekłą wymagającą fachowego leczenia, gdyż 
jest czynnikiem warunkującym, jak już wcześniej wspomniano, występowania wielu 
chorób będącym bezpośrednim zagrożeniem życia i powodem coraz większej 
śmiertelności wśród chorych. Monitorowanie występowania otyłości pokazuje 

                                                           
1 http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2011/hyg-2011-4-423.pdf, 2022.04.29, godz. 15:02 

http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2011/hyg-2011-4-423.pdf
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szczególnie zatrważające dane mówiące o 10-ciokrotnym wzroście liczby otyłych 
dzieci w stosunku do lat 70-tych XX wieku.2 Mimo, że otyłość uważana jest za 
chorobę o częstości występowania charakteryzujących epidemię, od 1997 roku do 
tej pory nie udało się jej zatrzymać, wręcz niestety, odnotowywany jest ciągły wzrost 
liczby chorych.3 

Podsumowując, otyłość jest ogólnoustrojową, przewlekłą chorobą 
metaboliczną, w której z powodu czynników wewnętrznych (genetycznych, 
hormonalnych, degeneracyjnych), lub (i) zewnętrznych (złe nawyki żywieniowe, 
niedobór aktywności fizycznej, stres) dochodzi do patologicznego gromadzenia się 
w organizmie tkanki tłuszczowej. Wyniki badań laboratoryjnych pokazują, że osoby 
otyłe mają podwyższony poziom CRP (marker stanu zapalnego), co oznacza, że 
otyłość jest również przewlekłym stanem zapalnym organizmu.4 

Tkanka tłuszczowa to magazyn tłuszczu oraz narząd wydzielania 
wewnętrznego. Rozproszona jest po całym ciele, jednak najważniejszymi 
lokalizacjami są: brzuszna trzewna i podskórna oraz udowo-pośladkowa. Te tak 
zwane depozyty, w zależności od lokalizacji, spełniają różne funkcje w organizmie 
i cechują się odmienną aktywnością metaboliczną, endokrynną, a co za tym idzie 
w sposób zróżnicowany wpływają na funkcjonowanie całego organizmu.5 

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje otyłości w zależności od miejsca 
patologicznego nagromadzenia się tkanki tłuszczowej: 

 typu gruszka, zwana również gynoidalną, czyli otyłość pośladowo-udowa. 

Występuje przede wszystkim u kobiet. Jak każda nadprogramowo 

zgromadzona tkanka tłuszczowa warunkuje tendencję do zapadalności na 

różne choroby. Ten rodzaj otyłości może sprzyjać zachorowaniom na 

hormonozależne nowotwory piersi i macicy.6 

 typu jabłko, zwana androidalną, brzuszną, typu męskiego, ponieważ 

dotyka częściej mężczyzn niż kobiety. Patologiczna tkanka tłuszczowa 

gromadzi się przede wszystkim w okolicy brzucha. Ten rodzaj otyłości 

wiąże się 

z większą ilością ewentualnych powikłań zdrowotnych niż otyłość typu 

gruszka. Zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, choroby 

niedokrwiennej serca, udaru, zawału mięśnia sercowego. Tak 

zlokalizowana tkanka tłuszczowa wykazuje wysoką aktywność 

metaboliczną (wydziela do krwi szereg substancji warunkujących 

zaistnienie miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, 

uogólnionych stanów zapalnych, nadmiernej krzepliwości krwi, 

otłuszczenia wątroby doprowadzające do martwicy 

i nowotworów tego narządu.7 

 

                                                           
2https://www.researchgate.net/profile/IrenaManieckaBryla/publication/281322323_Epidemia_otylosci_w

_XXI_wieku/links/55e2405d08ae2fac471f9399/Epidemia-otylosci-w-XXI-wieku.pdf, 2022-05-05, godz. 
15:19. 

3 P. Kaczmarczyk, Nadwaga i otyłość, KOLPAP sp. z o.o., Kielce, str.7 
4 D. Musiałowska, A. Stanek-Gonera, Pokonaj nadwagę oraz insulinooporność u dziecka, Wydawnictwo 

JK, Łódź 2019, str. 11. 
5 L. Siemińska, Endokrynologia Polska, 2007 - scholar.archive.org, 2022-05-06, godz. 14:54. 
6 https://odchudzanie.medicover.pl/otylosc-gynoidalna-co-to-jest-i-jak-leczyc/, 2022-05-06, godz. 15:20 
7 P. Kaczmarczyk, Nadwaga…, dz.cyt. str. 9-10. 

https://www.researchgate.net/profile/IrenaManieckaBryla/publication/281322323_Epidemia_otylosci_w_XXI_wieku/links/55e2405d08ae2fac471f9399/Epidemia-otylosci-w-XXI-wieku.pdf
https://www.researchgate.net/profile/IrenaManieckaBryla/publication/281322323_Epidemia_otylosci_w_XXI_wieku/links/55e2405d08ae2fac471f9399/Epidemia-otylosci-w-XXI-wieku.pdf
https://odchudzanie.medicover.pl/otylosc-gynoidalna-co-to-jest-i-jak-leczyc/
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Insulinooporność 
Insulinooporność jest stanem, w którym stwierdza się obniżoną wrażliwość 

komórek, tkanek organizmu na działanie insuliny. Insulina jest hormonem 
produkowanym przez komórki beta trzustki i jej główną rolą jest transport cząsteczek 
glukozy do komórek organizmu. Jeżeli ten mechanizm nie zadziała, glukoza krąży 
we krwi w podwyższonym stężeniu, z czasem uszkadzając ważne narządy, 
a zdezorientowany organizm doprodukowuje insulinę w celu obniżenia poziomu 
glukozy doprowadzając do zbyt dużego stężenia insuliny we krwi 
(hiperinsulinimizm), a to ma niekorzystny wpływ na niektóre procesy w organizmie. 
Bezpośrednio prowadzi do powikłań związanych z opisanym wcześniej zespołem 
metabolicznym. Insulinooporność pojawia się, jeżeli częstym dojadaniem, 
przejadaniem się, nieprawidłowymi zwyczajami żywieniowymi (zarówno 
dotyczącymi składu posiłków, jak również ich częstotliwością i porami konsumpcji) 
doprowadzamy do zwiększenia się masy ciała, powstania otyłości brzusznej. 
Organizm przyzwyczaja się do stałych pobudzeń glikemicznych i przestaje na nie 
prawidłowo reagować, natomiast krążąca we krwi nadmierna ilość insuliny sprzyja 
odkładaniu się tkanki tłuszczowej, a ta dalej upośledza reakcje tkanek na insulinę. 
Jak widać krąg zależności zamyka się, powodując narastanie problemu. Brak 
odpowiednich działań związanych z odpowiednią dietą i aktywnością prowadzi do 
pogłębiania się problemu. Wzrasta waga osoby dotkniętej insulinoopornością, 
zmniejsza się chęć i możliwości podejmowania aktywności fizycznej, która jest 
niezbędna do utrzymania organizmu w dobrej formie. 

Insulinooporność nie jest traktowana jeszcze jako odrębna jednostka 
chorobowa. Jest to zaburzenie metaboliczne, które może rozwijać się stopniowo, 
latami przebiegając bezobjawowo, a z czasem dokuczając takimi objawami jak: 

 uczucie ciągłego zmęczenia, 

 obniżenie nastroju; 

 bóle głowy; 

 rozdrażnienie i problemy z koncentracją; 

 przymglenie umysłowe i problemy z pamięcią; 

 bóle stawów; 

 pojawienie się na skórze rogowacenia ciemnego; 

 nieadekwatne do warunków uczucie zimna; 

 przyrost masy ciała mimo starań dietetycznych; 

 napady tzw. wilczego głodu (chęć podjadania po posiłku i o nietypowych 

porach); 

 niemożność zrzucenia zbędnych kilogramów; 

 kołatanie serca (szczególnie po spożyciu słodyczy); 

 wzmożona potliwość; 

 hiperandrogenizacja ( skutek wpływu insuliny na jajniki, przejawiająca się 

owłosieniem typu męskiego, łysieniem typu męskiego, łojotokiem, 

trądzikiem); 

 nieodparta ochota na słodycze.8 

Diagnostyka insulinooporności 

                                                           
8 D. Musiałowska, Insulinooporność, zdrowa dieta, zdrowe życie, Wydawnictwo JK, Łódź 2017, str. 23-

26. 
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Wymienione wyżej objawy powinny skłonić do wizyty u lekarza, który na ich 
podstawie może wysunąć podejrzenie insulinooporności i zleci dalszą diagnostykę. 
Polega ona na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, które potwierdzą wstępne 
rozpoznanie insulinooporności i wskażą stopień jej zaawansowania. Najczęściej 
stosowaną metodą jest badanie krwi na czczo z oceną proporcji pomiędzy 
stężeniem glukozy i insuliny jest to wskaźnik HOMA-IR i mówi on o wysokim stężeniu 
insuliny na czczo, który nie powoduje obniżenia poziomu glukozy. 
O insulinooporności mówimy, kiedy wynik przekracza wartości powyżej 2,5. 
W stanach fizjologicznych kształtuje się on na poziomie 1.9 Brak wiedzy o objawach 
insulinooporności i co za tym idzie diagnostyki i odpowiedniej medycznej 
i dietetycznej reakcji, opóźnia proces naprawczy powodując, że osoba dotknięta tym 
zaburzeniem staje się coraz bardziej narażona na objawy zespołu metabolicznego, 
ale przede wszystkim cukrzycy typu 2, a to już jest choroba przewlekła, wymagająca 
leczenia i opieki lekarza diabetologa. Pamiętać należy, że zaburzenie to występuje 
u osób dorosłych, jak również u dzieci i młodzieży. 
 

Cukrzyca 
Należąca do grupy chorób metabolicznych cukrzyca charakteryzuje się 

hiperglikemią, która wynika z faktu problemów z wydzielaniem lub (i) działaniem 
insuliny. Właśnie powód wystąpienia cukrzycy warunkuje klasyfikację choroby. 

 
Tabela 1: Klasyfikacja cukrzycy. 

 

Cukrzyca typu 1 - występująca z braku 
insuliny 

Cukrzyca typu 2 - występująca z powodu 
niedoboru insuliny lub oporności tkanek na 

jej działanie 

- może być wywołana czynnikami 
immunologicznymi (autoagresja), czyli 

organizm wytwarza przeciwciała, które są 
skierowane przeciwko komórkom Beta 
wysp Langerhansa w trzustce (komórki 

produkujące insulinę) powodując niedobór 
tego hormonu; 

- idiopatyczna, z ciężkim niedoborem 
insuliny mimo nie stwierdzenia cech 

autoagresji wobec komórek Beta (nie jest 
dobrze poznana przyczyna takiego stanu); 

- komórki Beta trzustki wytwarzają insulinę 
w niewystarczającej ilości, co nie daje 
szansy na utrzymanie prawidłowego 

stężenia glukozy we krwi; 
- insulina jest produkowana w sposób 
prawidłowy, jednak komórki i tkani nie 

reagują na nią, w związku z tym do zbyt 
dużego stężenia niezagospodarowanej 
glukozy dochodzi podwyższony poziom 
insuliny, która nie może się z glukozą 

przedostać do tkanek i komórek 
(insulinooporność); 

-stwierdza się ją u ok. 20% chorych na 
cukrzycę; 

- dotyka młodych ludzi od wieku 
dziecięcego do 40 lat; 

- stan zdrowia chorego w momencie 
rozpoznania choroby jest zazwyczaj ciężki, 

z zagrożeniem życia; 
 
 
 

- leczona jest podawaniem insuliny we 
wstrzyknięciach; 

- stwierdza się ją u ok. 80% chorych na 
cukrzycę; 

- jest diagnozowana najczęściej u osób 
powyżej 40-go roku życia; 

- stwierdzana często przypadkowo gdyż 
potrafi przez dłuższy czas przebiegać 

bezobjawowo (oczywiście w 
przeświadczeniu chorego, gdyż otyłość, 

senność, wilczy apetyt nie są kojarzone z 
chorobą); 

- leczona lekami doustnymi o różnym 
sposobie działania: 

                                                           
9 D. Musiałowska, Insulinooporność…, dz. cyt. Str. 31-37. 
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 - pobudzające komórki beta 
trzustki do zwiększenia produkcji 
insuliny, 
- zwiększające wrażliwość 
komórek na insulinę, 
- pobudzające do zwiększenia 
ilości produkowanej insuliny oraz 
uwrażliwienie komórek na nią. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H.Ciborowska, A. Rudnicka, Dietetyka, 
żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, str. 

412-414. 
 

Stan fizjologiczny jakim jest ciąża, może spowodować wystąpienie tzw. 
cukrzycy ciążowej. Zagraża ona zdrowiu i życiu zarówno kobiety jak i płodu. Leczona 
jest zazwyczaj podawaniem kobiecie insuliny i po porodzie zazwyczaj ustępuje. 
Bywa jednak, że może pozostać jako trwała cukrzyca. Najbardziej typowymi 
objawami cukrzycy są: osłabienie, wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, 
zwiększone łaknienie, a mimo to utrata masy ciała, świąd skóry, zmiany na skórze, 
większa podatność na infekcje grzybicze, gorsze gojenie się ran, zaburzenia 
widzenia. 
 

Powikłania cukrzycy 
Cukrzyca, bez względu jakiego jest typu, z czasem doprowadza do poważnych 

uszkodzeń ważnych narządów jak: nerki, układ moczowy, narząd wzroku, serce, 
naczynia krwionośne, a to pociąga za sobą powikłania skórne oraz w obrębie układu 
nerwowego.10 Powikłania mogą być wynikiem samej choroby, lub niewłaściwego 
stosowania leków. Możemy podzielić je na: ostre i późne. 

 
Tabela 2: Powikłania cukrzycy 

 

Ostre powikłania Późne powikłania 

- hipoglikemia, czyli nadmierne 
obniżenie poziomu glukozy we krwi. 

Może doprowadzić do zaburzeń 
świadomości, utraty przytomności; 
- hiperglikemia, czyli zbyt wysoki 
poziom glukozy we krwi pow. 250 

mg/dl. 
 

- nefropatia, czyli uszkodzenie nerek; 
- neuropatia- zaburzenia czynności 

układu nerwowego; 
- zaburzenia czynnościowe układu 

sercowo-naczyniowego (zawał mięśnia 
sercowego, choroba wieńcowa, 
niedokrwienna serca, miażdżyca 

naczyń). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka, 

żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, s. 
412-414. 

 

Diagnostyka cukrzycy 
Diagnostyka cukrzycy powinna zostać przeprowadzona w każdym przypadku 

pojawienia się wskazujących na nią, zauważonych przez pacjenta i lekarza 
objawów. Warto pamiętać, że badania przesiewowe zaleca się wykonywać raz 

                                                           
10 H. Ciborowska, A. Rudnicka, Dietetyka, żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, str. 412-414. 
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w roku, szczególnie w grupach zwiększonego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 
czyli, np. u osób z nadwagą lub otyłością, nadciśnieniem tętniczym czy po przebytej 
cukrzycy ciążowej oraz co 3 lata u wszystkich osób w wieku ≥ 45 lat. 

 
Podstawowymi badaniami są: 

 poziom glukozy – najprostsze badanie, rutynowo wykonywane przy okazji 

badań wstępnych i okresowych, a także badań kierowców. Polega na 

oznaczeniu poziomu glukozy we krwi żylnej pobranej na czczo, tzn. 8-14 

godzin po ostatnim posiłku. Wynik pomiaru powinien zmieścić się w 

przedziale 72- 99 mg/dl. 

 doustny test tolerancji glukozy czyli Test obciążenia glukozą (OGTT). 

Badanie to wykonuje się w przypadku przekroczonego stężenia glukozy we 

krwi na czczo. Czasem spotyka się określenia: „test obciążenia glukozą” 

albo „krzywa cukrowa”. To badanie jest również proste i można wykonać je 

w każdym laboratorium. Badanie wykonuje się 8-14 godzin po ostatnim 

posiłku, po 3 dniach spożywania swojej przeciętnej diety. Zaczyna się od 

pobrania krwi w celu oznaczenia poziomu glukozy na czczo, a zaraz potem 

badany przyjmuje 75 g glukozy rozpuszczonej w około  

300 ml wody. Po upływie dwóch godzin (odstęp czasu może być inny) po 

raz drugi pobiera się krew na oznaczenie glikemii. Prawidłowy poziom 

glukozy po upływie 120 minut wynosi < 140 mg/dl (<7,8 mmol/l). 

W niektórych przypadkach lekarz może zlecić dodatkowe, nieco bardziej 
zaawansowane badania stwierdzające cukrzycę, do których przykładowo należą: 

 hemoglobina glikowana (HbA-1c) – jej stężenie ilustruje średnią glikemię 

w ciągu ostatnich 3 miesięcy; 

 stężenie peptydu C we krwi – to badanie jest wykonywane po rozpoznaniu 

cukrzycy, jeśli pojawiają się wątpliwości co do jej typu. Polega na ocenie 

rezerw wydzielniczych trzustki, czyli zdolności komórek ß trzustki do 

produkcji insuliny. Zlecane jest już po zdiagnozowaniu cukrzycy; 

 oznaczenie stężenia autoprzeciwciał – badanie zlecane po rozpoznaniu 

cukrzycy typu I. Ma ono na celu potwierdzenie procesu 

autoimmunizacyjnego. Polega na oznaczeniu poziomu pięciu znanych 

autoprzeciwciał: przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego, 

przeciwko fosfatazom tyrozyny, przeciwko antygenom cytoplazmatycznym 

komórek β, przeciwko insulinie endogennej oraz przeciwciała 

przeciwcynkowe.11 

 
Dietoterapia 
Wszystkie opisane wyżej problemy zdrowotne w bardzo dużej mierze zależne 

są od diety, czyli dietozależne. W przypadku osoby zdrowej zastosowanie 
odpowiedniego schematu żywienia będzie służyło profilaktyce, czyli zapobieganiu 
powstawaniu zaburzeń, chorób związanych z nieprawidłowościami glikemii. U osób 
ze stwierdzoną insulinoopornością, odpowiednio dobrana dieta pozwoli zahamować 
lub cofnąć problem, zapobiegając przeobrażeniu się go w zmorę naszych czasów, 

                                                           
11 https://diag.pl/pacjent/artykuly/diagnostyka-cukrzycy/, 06-06-2022, godz. 14:52. 

https://diag.pl/katalogi/badanie/badania-podstawowe-i-biochemiczne/glukoza/
https://diag.pl/sklep/badania/glukoza/
https://diag.pl/katalogi/badanie/diagnostyka-cukrzycy/ogtt-w-ciazy-obciazenie-75-g-glukozy-012-h/
https://diag.pl/sklep/badania/hemoglobina-glikowana-met-hplc/
https://diag.pl/katalogi/badanie/diagnostyka-cukrzycy/c-peptyd/
https://diag.pl/pacjent/artykuly/diagnostyka-cukrzycy/
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czyli cukrzycę. Z kolei dla tych, którym się nie udało uniknąć cukrzycy, dietą można 
pomóc w zapobieganiu groźnych powikłań i poprawić znacząco jakość życia. 

Schemat żywieniowy dla wszystkich wymienionych wariantów jest taki sam, 
z tą jednak różnicą, że: 

 osoby zdrowe, mając odpowiednią i przynajmniej podstawową wiedzę 

o wpływie żywienia na stan zdrowia mogą go zastosować nawet z 

drobnymi odstępstwami; 

 osoby, u których widać pierwsze objawy zaburzeń glikemicznych ( np. 

z insulinoopornością) powinny go zastosować z sporadycznymi 

odstępstwami; 

 osoby chorę na cukrzycę bezwzględnie muszą zastosować go, bez 

odstępstw od zasad. 

Te wytłuszczone w wypunktowaniu słowa stanowią kwintesencję niniejszej 
pracy. Człowiek odczuwa dobrostan, jeżeli ma poczucie wolności. Ta osoba, z wyżej 
wymienionych, która „ może” , takie poczucie ma, bo to ona dokonuje wyboru, jednak 
ta która „ musi” takiego wyboru już nie ma, dlatego warto swoim postępowaniem 
żywieniowym utrzymać siebie i bliskich w poczuciu wspomnianego wyżej dobrostanu 
wolnej woli. 

 
Żywienie niskoglikemiczne 
Celem takiego żywienia jest utrzymanie glikemii poposiłkowej na stabilnym 

poziomie, czyli bez gwałtownych skoków i spadków stężenia glukozy we krwi. O tym 
jak produkt wpływa na wyżej wymienioną glikemię, mówi jego indeks glikemiczny, 
natomiast właściwości potraw określone są przez ładunek glikemiczny. 

Indeks Glikemiczny (IG) to parametr , który procentowo wskazuje jak wzrośnie 
poziom glukozy we krwi po zjedzeniu danego produktu. Punktem odniesienia jest 
reakcja organizmu po spożyciu czystej glukozy, której nadano wartość IG=100. Im 
produkt ma wyższe IG tym szybciej zostaje strawiony, co powoduje gwałtowny skok 
poziomy glukozy we krwi i co za tym idzie wyrzutu insuliny. Produkty z niskim IG, 
czyli do IG=55 wchłaniają się wolno i nie powodują tak gwałtownych reakcji 
organizmu. Produkty ze średnim indeksem, czyli IG od 56 do 69, są akceptowalne 
pod warunkiem połączenia ich w posiłki z niskoglikemicznymi produktami. Produkty 
z wysokim IG nie powinny być spożywane przez osoby chore na cukrzycę a bardzo 
sporadycznie przez osoby zdrowe i z insulinoopornością. Poniżej przedstawiono 
tabelę zawierającą przykładowe produkty z podziałem na wartości indeksów. 
 

Tabela 3. Przykładowe produkty w zależności od indeksu glikemicznego ( w skrócie IG) 

 

Niski indeks: 
IG poniżej 55 

Średni indeks: 
IG pomiędzy 55-70 

Wysoki indeks: 
IG powyżej 70 

Awokado 10 
Agrest 15 
Brokuły 15 

Brukselka 15 
Cukinia 15 
Cebula 15 

Fasolka szparagowa 15 
Kalafior 15 

Banan 58 
Bób gotowany 55 

Keczup 55 
Mango 55 

Musli tradycyjne ok. 57 
(zależy od dodatków) 

Kasza perłowa 60 
Melon miodowy 60 

Owsianka 60 

Brzoskwinie w puszce 70 
Cukier biały, brązowy 70 
Kasza kukurydziana 70 

Kasza kuskus 70 
Kasza manna 70 

Daktyle 70 
Pieczywo ryżowe 71 
Chleb pszenny 74 

Arbuz 75 
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Kapusty ( surowe, 
kiszone) 15 

Koper włoski 15 
Ogórek 15 
Oliwki 15 

Rzodkiewka 15 
Szczaw 15 
Szpinak 15 
Bakłażan 20 
Czereśnie 20 
Karczochy 20 

Czekolada gorzka (pow. 
70%) 25 

Porzeczka czerwona 25 
Maliny 25 

Ciecierzyca 30 
Grejpfrut 30 
Pomidory 30 
Borówki 30 

Marchew surowa 40 
Siemię lniane 35 

Groszek zielony - strąk 
35 

Jabłko 38 
Truskawki 40 

Pomarańcza 40 
Sok pomidorowy (bez 

cukru) 40 
Kasza gryczana 40 

Kiwi 50 
 

Papaja 60 
Ryż długoziarnisty, 

jaśminowy 60 
Chleb żytni (bez słodu) 

65 
Rodzynki 64 

Ziemniaki w mundurkach 
64 

Kukurydza 65 
Buraki 66 

Ananas 66 
 

Bagietka francuska 75 
Dynia 75 

Bułka pszenna 80 
Marchew gotowana 80 

Mąka pszenna 85 
Płatki kukurydziane 85 
Ryż krótkoziarnisty 85 

Ryż dmuchany 85 
Rzepa gotowana 85 

Chipsy 90 
Frytki 90 

Mąka ryżowa 
Mąka kukurydziana 95 
Mąka ziemniaczana 95 

Glukoza 100 
Skrobia modyfikowana 

100 
Syrop glukozowo-

fruktozowy 100 
Piwo (maltoza)110 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Duda-Sobczak A., Gawecki A., Jurkuć A., 
Karbowska S., Cukrzyca typu 2 Przewodnik dla chorych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2016, str. 64. 
 

Każdy schemat żywieniowy powinien prowadzić do zaspokojenia potrzeb 
energetycznych osoby stosującej go. Jest to sprawa indywidualna. Podstawowa 
przemiana materii ( PPM) oraz całkowita przemiana materii (CPM) uzależnione są 
od wielu czynników, które to należy uwzględnić w planowaniu jadłospisu. 
Uzyskujemy to poprzez odpowiedni dobór produktów i ich ilości w bilansie dobowym. 
W przypadku planowania żywienia niskoglikemicznego (czyli skierowanego na 
regulację glikemii poposiłkowej) należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 dobór produktów do posiłków na podstawie tabel indeksów glikemicznych; 

 zaplanować regularność posiłków; 

 komponować posiłki tak, aby ładunek glikemiczny posiłku był prawidłowy; 
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 uzupełniać posiłki błonnikiem, najlepiej naturalnie zawartym w 

warzywach.12 

Nie można oczywiście zapominać o należytej porcji aktywności fizycznej, jako 
aktywizatora obniżania poziomu glukozy we krwi. 
 

Przetwarzanie a właściwości glikemiczne żywności 
Indeks glikemiczny dla danego produktu nie jest stały, zmienia się on pod 

wpływem przetwórstwa. Mielenie, rozdrabnianie, jak również oczyszczanie (np. 
ziaren zbóż), niszczy strukturę skrobi, wpływa na wielkość jej cząsteczek oraz 
żelifikację pod wpływem długotrwałego gotowania, co bezpośrednio czyni ją 
podatniejszą na działanie enzymów trawiennych, amylolitycznych i przenikanie do 
krwiobiegu w postaci glukozy. Dotyczy to na przykład rozgotowanego ryżu, 
makaronu czy ziemniaków. Owoce i warzywa również zmieniają właściwości po 
rozdrobnieniu, obróbce cieplnej, jak i w związku ze stopniem dojrzałości. 
Przykładowo mniej dojrzały banan będzie miał średnie IG, a bardzo dojrzały już 
wysokie. Jabłko w całości będzie miało niższy indeks niż utarte, surowa marchew 
będzie korzystniejsza glikemicznie od gotowanej. Często w tabelach indeksów 
glikemicznych jest zaznaczone, czy podana wartość dotyczy produktu surowego, 
czy przetworzonego lub też jak ugotowanego (np. makaron ugotowany al dente). Na 
wartość indeksu ma istotny wpływ zawartość tłuszczu, błonnika pokarmowego, 
białka oraz innych substancji antyodżywczych i kwasów tłuszczowych w produkcie. 
Gdy mówimy o właściwościach glikemicznych, to dodanie wyżej wymienionych 
składników wpływa na obniżenie ładunku glikemicznego (ŁG) posiłku. Udział 
tłuszczu, białka, błonnika spowalnia opróżnianie żołądka, trawienia, wchłaniania 
węglowodanów w jelicie cienkim. Oprócz wymienionych czynników niebagatelną 
rolę w regulowaniu glikemii poposiłkowej ma regularność i szybkość, ilość jedzenia, 
jakość pogryzienia, konsystencja posiłku, poprzedni posiłek, aktywność fizyczna 
pomiędzy posiłkami oraz indywidualne właściwości organizmu.13 
 

Streszczenie 
Żywienie zarówno osób zdrowych, jak i chorych to temat bardzo rozległy, 

chociażby ze względu na indywidualność jednostek, a co za tym idzie zmienność 
potrzeb. Niniejsza praca miała na celu dowiedzenie, że zadbanie o poprawną, 
stabilną popopsiłkową odpowiedź glikemiczną organizmu, przynosi korzyści dla 
osób zdrowych, dla których takie żywienie jest  prewencją, profilaktyką chorób 
metabolicznych oraz pozwala na utrzymanie poprawnej masy ciała. Z kolei dla tych, 
którzy borykają się z nadwagą, otyłością, insulinoopornością jest szansą na powrót 
do zdrowia, należnej masy ciała, dobrego samopoczucia, zadowolenia z siebie 
i poczucia dobrostanu. Natomiast chorzy na cukrzycę, bez względu na jej typ, 
podłoże jej zaistnienia, wprowadzając niskoglikemiczny schemat żywienia walczą 
o lepsze samopoczucie, dłuższe życie i uniknięcie poważnych powikłań 
cukrzycowych o których w niniejszej pracy wspomniano. Zatem schemat żywienia 
niskoglikemicznego jest warty zainteresowania, dobrego poznania i wprowadzenia 
do codziennej żywieniowej rzeczywistości. 

                                                           
12 D. Włodarek, I. Kozłowska, Cukrzyca (w:) Włodarek D., i inni, Dietoterapia, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2014, str. 314-319. 
13 D. Włodarek, tamże, str. 37-39. 
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Słowa kluczowe: schemat żywienia niskoglikemicznego, cukrzyca, otyłość, 
insulinooporność, choroby dietozależne, profilaktyka , epidemia XXI wieku, indeksy 
glikemiczne. 
 

Abstract 
Nutrition of both healthy and sick people is a very extensive topic, if only 

because of the individuality of individuals, and thus the variability of needs. The aim 
of this study was to prove that taking care of the correct, stable post-workout 
glycemic response of the body brings benefits to healthy people for whom such 
nutrition is the prevention, prophylaxis of metabolic diseases and allows to maintain 
a correct body weight. In turn, for those who struggle with overweight, obesity, and 
insulin resistance, it is a chance for recovery, proper body weight, well-being, self-
satisfaction and a sense of well-being. On the other hand, patients with diabetes, 
regardless of its type and the basis of its occurrence, by introducing a low-glycemic 
dietary regimen, fight for better well-being, longer life and avoiding the serious 
complications of diabetes, which are mentioned in this study. Thus, the low-glycemic 
nutrition regimen is worth paying attention to, getting to know it well and introducing 
it to the daily nutritional reality. 

Key words: low-glycemic nutrition scheme, diabetes, obesity, insulin 
resistance, diet-related diseases, prevention, epidemic of the XXI century, glycemic 
indexes. 
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ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ZANIECZYSZCZENIAMI W LOTNICTWIE 
 
 

Wstęp 
Obecność ciał obcych jak substancje, zanieczyszczenia, przedmioty obce 

mogące potencjalnie spowodować uszkodzenie, stanowią w otoczeniu lotniska 
poważne zagrożenie. Bezpieczeństwo operacji na drogach: startowej, kołowania, 
płycie postojowej stanowi główny globalny priorytet ICAO. Konwencja Chicagowska 
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO) w załączniku 19 promuje 
wspólne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i nadzoru nad 
bezpieczeństwem w odniesieniu do wielu dziedzin lotnictwa.1 W XXI wieku 
neutralizacja pojawiających się nowych form zagrożeń jest rzeczą niewykonalną. 
Jak wynika z doświadczeń pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie, na 
nowych statkach powietrznych, sprzyjających zewnętrznych środowiskach 
geograficznych i warunkach meteorologicznych, super wyposażonej bazie 
obsługowej, na lotnisku o najwyższych standardach.2 Organizacje lotnicze 
podejmują szereg działań, które mają na celu ograniczenie, bądź całkowitą 
eliminację zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo operacji lotniczych oraz 
zidentyfikowanie czynników które mogą zaistnieć. Polskie prawo lotnicze3 z 2002 
roku jest kompatybilne z przepisami międzynarodowymi i Europejską Agencją 
Bezpieczeństwa Lotniczego4 w zakresie zachodzących zmian jak również do 
zdarzeń, incydentów i wypadków lotniczych,5 które zdarzyły się w Polsce, na 
statkach powietrznych, lotniskach, przestrzeni powietrznej. Ważnym elementem jest 
aktualizowanie listy zidentyfikowanych zagrożeń i ich analiza pod kątem 
przypisanych ryzyk.6 Identyfikacja zagrożeń oparta na połączeniu metody 
reaktywnej i proaktywnej. Podstawą uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
w lotnictwie w tym wykonywanie operacji lotniczych jest określenie zagrożeń 
występujących w lotnictwie, związanych z elementami systemu jak: lotnisko, 
środowisko, statek powietrzny, zadanie lotnicze, działanie człowieka w środowisku 
lotniczym. 

W każdym rodzaju lotniczych organizacji zasadnicze decyzje mające wpływ na 
wykonywanie zadań lotniczych w tym na ich realizację podejmuje zarząd 
kierowniczy poprzez zakup statków powietrznych, narzędzi IT i obsługowych, 
środków czystości, infrastrukturę organizacji, zatrudnianie personelu organizacji, 

                                                           
1 EASA_SMS_Tool.pdf (ulc.gov.pl) 
2 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1018 z dnia 29.06.2018, ustanawiające wykaz 

klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym, które muszą być zgłaszane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014, s. 5. 

3 Prawo lotnicze - Prawo lotnicze (lexlege.pl) 
4 EASA Part 145 Tooling Store Management and Control Procedures Considering the Problem of Foreign 

Object Debris - FOD 
5 Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Badanie wypadków i incydentów 

statków powietrznych wyd.11, lipiec 2016 
6 ULC, Materiał doradczy Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie (SMS), Zarządzanie zmianą, 

Warszawa 2020, s. 3. 

https://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/EASA_SMS_Tool.pdf
https://lexlege.pl/prawo-lotnicze/
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jego kwalifikacje i szkolenia, środki ochrony. Utrzymanie czystości w lotnictwie 
warunkuje bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. Przewoźnicy, 
lotniska, porty lotnicze, podejmują niezbędne działania w celu zminimalizowania 
zanieczyszczeń poprzez zaangażowanie w skuteczne programy zarządzania. 
Analiza zagrożeń bezpieczeństwa transportu lotniczego we współczesnym 
lotnictwie wskazuje kierunki udoskonalania działalności profilaktycznej. Zagrożenia 
wynikające z niedoskonałości w działaniu człowieka dotyczą między innymi jego 
cech psychofizycznych, przygotowania do zadań wykonywanych w lotnictwie, jego 
doświadczenia lotniczego w tym świadomości sytuacyjnej występowania zagrożeń 
które stanowią tło i ukierunkowują współczesne wymagania bezpieczeństwa 
wykonywanych operacji lotniczych oraz zakresu działania służb bezpieczeństwa. 
Zagrożenia związane ze statkiem powietrznym dotyczą jego niezawodności, 
systemów ostrzegawczych, ochronnych oraz przystosowania do człowieka. Pomimo 
wykorzystania współczesnej wiedzy wykorzystania urządzeń IT dochodzi do 
zdarzeń. Powszechne przekonanie wskazuje że stan bezpieczeństwa zależy 
głównie od załóg lotniczych, a jaki wpływ na bezpieczeństwo transportu lotniczego 
mają inne czynniki jak, statek powietrzny, obsługa, środowisko, zarządzanie 
organizacją lotniczą? 
 

Współczesne zagrożenia i możliwości ich eliminowania 
Współczesne zagrożenia i możliwości ich eliminowania badane jest jako jedna 

z dziedzin bezpieczeństwa transportu oraz bezpieczeństwa pracy. W każdym 
rodzaju organizacji lotniczej zasadnicze decyzje są podejmowane przez personel 
kierowniczy. Prof. Andrew z Harward University wskazuje że przyczyny każdego 
zdarzenia leżą w danej organizacji.7 Stąd, zabronione jest zanieczyszczanie 
lotniska, portu lotniczego, statku powietrznego poprzez pozostawianie na 
nawierzchniach jakichkolwiek przedmiotów. Zasada ta dotyczy zarówno statków 
powietrznych, portów lotniczych, hangarów, sektorów trawiastych, jak również 
nawierzchni sztucznych lotniska. FOD8 jest koncepcją kontroli jakości, 
bezpieczeństwa lotniczego w organizacjach lotniczych gdzie luźne przedmioty 
porzucone bądź przemieszczające się z pomocą wiatru mogą stwarzać potencjalne 
zagrożenie dla statków powietrznych stojących na płycie lotniska bądź kołujących, 
pojazdów mechanicznych, personelu pracującego na lotnisku, lub czegokolwiek 
innego wartościowego. W środowisku produkcyjnym, magazynowym, żeglugowym, 
cywilnym czy wojskowym może zanieczyścić produkt lub w jakiś inny sposób 
obniżyć, podważyć standardy kontroli jakości. Jednymi z najpoważniejszych 
i przynoszących straty materialne są uszkodzenia silników spowodowane 
zassaniem ciał obcych,9 nakołowaniem na obiekt leżący czy przemieszczający się. 
 
 
 
 
 

                                                           
7 E. Klich, Bezpieczeństwo lotów, wypadki, przyczyny, profilaktyka, Z.P. Wisła Puławy 1998, s. 95. 
8 Foreign Object Debris - Foreign Object Damage – (Zanieczyszczenia związane z ciałami obcymi – 
uszkodzenie przez przedmioty obce) 
9 Aeroengine Safety Institute of Thermal Turbomachinery and Machine Dynamics Graz University of 
Technology, 

 

https://aeroenginesafety.tugraz.at/doku.php?id=start
https://www.tugraz.at/institute/ittm
https://www.tugraz.at/
https://www.tugraz.at/


165 
 

Rysunek nr 1. Typowe uszkodzenia silników śmigłowców 

 
Źródło: 5.2 Foreign Object Damage (FOD) [Aeroengine Safety] (tugraz.at) 

 
 

Rysunek nr 2. Typowe uszkodzenia silników lotniczych samolotów 
 

 
Źródło: 5.2 Foreign Object Damage (FOD) [Aeroengine Safety] (tugraz.at) 

 
W zależności od kontekstu, akronim „FOD” ma dwa powiązane ze sobą 

znaczenia: 

 element z ciał obcych (Foreign Object Debris); 

 uszkodzenie wywołane przedmiotami obcymi (Foreign Object Damage). 
Obecność zanieczyszczeń FOD jest stałym problemem na lotniskach i portach 

lotniczych a w szczególności na pasach startowych, drogach kołowania, płytach 

https://aeroenginesafety.tugraz.at/doku.php?id=5:52:52
https://aeroenginesafety.tugraz.at/doku.php?id=5:52:52
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postojowych. FOD stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i może ostatecznie 
wpłynąć na bezpieczeństwo operacji statku powietrznego, podróży lotniczych. FOD 
może potencjalnie uszkodzić samolot podczas krytycznych faz lotu, co może 
doprowadzić do katastrofalnej utraty życia, uszkodzenia statku powietrznego co 
doprowadza do zwiększonych kosztów utrzymania i eksploatacji. W krajowym planie 
Bezpieczeństwa zdefiniowano trzy główne zagrożenia związane z bezpieczeństwem 
dróg startowych: 

a) wtargnięcie na drogę startową „RWY Incursion” – to pojawienie się pojazdu, 
samochodu, samolotu w strefie chronionej drogi startowej w sytuacji kiedy tam go 
nie powinno być, przez nieprawidłowe wykonywanie poleceń czy instrukcji ATC. 
Okolicznościami sprzyjającymi są: 

 błędy w szkoleniu personelu lotniczego i lotniskowego, rutyna; 

 niewłaściwa frazeologia lotnicza, błędy językowe; 

 zezwolenia warunkowe; 

 niesprzyjające warunki atmosferyczne – pogodowe, w tym LVO; 

 operowanie na krzyżujących się drogach kołowania oraz operacje 
„intersection take-off”; 

 skomplikowany układ infrastruktury lotniskowej. 
b) wypadnięcia z drogi startowej – „Runway excursion”, należy do zdarzeń 

o najwyższej kategorii ryzyka. Głównym czynnikiem są słabe warunki hamowania co 
ma powiazanie z brakiem powiązania pomiarów tarcia z osiągami danego typu 
samolotu, błędy w ocenie stanu nawierzchni Drogi Startowej, nieterminowe 
przekazywanie informacji, brak wspólnej korelacji z warunków aktualnie panujących 
do raportowania wyników, zmiana przepisów o zniesieniu urządzeń do pomiaru siły 
tarcia na DS. Wypadnięcie z drogi startowej może mieć miejsce podczas startu, 
lądowania poza krańcową krawędź RWY. Okolicznościami sprzyjającymi są: 
zanieczyszczenia RWY, nieprawidłowe informacje o stanie RWY, bądź inna usterka 
techniczna samolotu. 

c) nieprawidłowy kontakt z drogą startową „Abnormal RWY contact” – 
przyziemienie samolotu poza miejscem do tego wskazanym na pasie lądowania, 
nieprawidłowe wyważenie czy konfiguracja statku powietrznego jak też późne 
przyziemienie, niesprzyjający wiatr. 

Zagrożenia można jednak zmniejszyć stosując sprzęt do wykrywania FOD. 
Każdy obiekt, znajdujący się w nieprzeznaczonym do tego miejscu pola ruchu 
naziemnego, który stanowi zagrożenie i źródło ryzyka spowodowania urazów lub 
śmierci ludzi lub uszkodzeń statków powietrznych lub pojazdów bądź pożaru. Obce 
przedmioty, leżące w polu ruchu naziemnego, po których nastąpi przejechanie 
kołem może doprowadzić do jej uszkodzenia, w przypadku ich zassania do silników 
odrzutowych, mogą spowodować ich uszkodzenia. W przypadku samolotów 
śmigłowych czy wiropłatów uszkodzenia łopat. Natomiast w przypadku odrzucenia 
tych przedmiotów strumieniem zaśmigłowym, obrażenia wśród personelu czy 
uszkodzenia infrastruktury lotniskowej bądź statku powietrznego. Dokładny 
charakter FOD jest zróżnicowany i może składać się z dowolnego materiału i może 
mieć dowolny kolor i rozmiar. W przypadku kołowania po oblodzonych, 
zaśnieżonych płaszczyznach może spowodować do wypadnięcia poza płaszczyzny. 
W trakcie kołowania przez zastoje wodne, czy też śnieg czy lód może nastąpić 
zassanie do silników. W czasie przeglądów samolotów należy zwrócić szczególną 
uwagę na elementy wskazane w „Check liście”, karty zadaniowej ponieważ 
zanieczyszczenia pochodzą z wielu źródeł co komplikuje starania o zachowanie 
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bezpieczeństwa. W obszarach ruchu statków powietrznych. FOD może być 
generowany z: 

 personelu lotniczego i lotniskowego; 

 infrastruktury lotniskowej jak światła, znaki, chodniki; 

 środowisko, śnieg, lód, woda, dzika przyroda; 

 sprzęt operujący na lotnisku, pojazdy operujące na lotnisku, sprzęt do 
obsługi technicznej, samochody do tankowania, sprzęt do obsługi statków 
powietrznych, statki powietrzne, sprzęt budowlany. 

Głównymi przyczynami uszkodzeń silników odrzutowych ciałami obcymi są: 

 wpadnięcie ptaków do dysz wlotowych silników (30%); 

 pozostawienie w dyszy wlotowej silnika narzędzi, dokumentów przez 
personel techniczny obsługujący w trakcie obsług technicznych; 

 wpadnięcie do dyszy wlotowej części opony z pękniętego koła; 

 zanieczyszczenie stoiska, drogi startowej, drogi kołowania na skutek 
rozlania płynów, olejów, oblodzenia nawierzchni. 

W badaniu lotniskowym w temacie francuskiego Automatycznego Systemu 
Wykrywania FOD pokazały że w ponad 60% artykuły FOD były wykonane z metalu, 
a 18% artykułów z gumy. Przedmioty w ciemnym kolorze stanowiły około 50% 
zebranego zanieczyszczenia. Typowe wymiary mogą być różnych rozmiarów, 
gabarytów, wynosić: 1 cal na 1 cal ( 2,5 cm na 2,5 cm) lub mniejsze jak urwany 
wentyl koła podwozia. Typowe FOD obejmuje: 

 elementy złączne do samolotów, silników jak nakrętki, śruby, podkładki; 

 części samolotów, korki wlewu paliwa, fragmenty elementy podwozia 
blachy, klapy, opony, krople oleju; 

 narzędzia mechaników; 

 niewłaściwy nadzór nad pomocniczym sprzętem hangarowym; 

 zaopatrzenie cateringowe; 

 elementy wyposażenia lotniczego, przywieszki bagażowe, długopisy, 
ołówki, spinacze biurowe, przepustki osobowe, puszki po napojach; 

 elementy dodatkowe, odpady papierowe, plastikowe z palet 
gastronomicznych i towarowych, części bagażowe; 

 wykruszony gruz z płyty lotniskowej. 
Personel lotniska i użytkownicy służą jako główny czujnik wykrywający FOD na 
lotniskowych powierzchniach. Ostatnie osiągnięcia technologiczne znacznie 
rozszerzyły możliwości wykrywania FOD poprzez automatyzację. Zaawansowane 
technologie są teraz dostępne dla ulepszonego wykrywania FOD w tym możliwości 
ciągłego wykrywania na pasach startowych i innych obszarach ruchu statków 
powietrznych oraz wykrywania mobilnego urządzenia uzupełniające możliwości 
personelu lotniska. Zaawansowane technologie wykorzystują różne metody 
i czujniki do realizacji wykrywania. Dostępne technologie wykorzystują czujniki 
radarowe lub elektrooptyczne do wykrywania przedmiotów. Dostarczają personelowi 
operacyjnemu alerty aby osiągnąć wyższy poziom wydajności usuwania. 
Podsumowanie kategorii systemów detekcji i trybów pracy dostępnych w obecnych 
technologiach. 
 

System wykrywania FOD przy pomocy radaru stacjonarnego 
Systemy wykrywania FOD muszą być w stanie ostrzec operatora systemu 

o obecności FOD w skanowanych obszarach. Alarm musi dostarczyć kierownictwu 
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lotniska informacji aby ocenić stopień zagrożenia w celu ustalenia czy konieczne jest 
natychmiastowe usunięcie obiektu. Federalna Administracja Lotnictwa w 2005 roku 
we współpracy z University of Illinois przeprowadziła krótkoterminową ocenę 
zautomatyzowanego systemu wykrywania FOD na Międzynarodowym Lotnisku JFK 
w Nowym Jorku. Dzięki zastosowaniu radaru o falach milimetrowych, system 
wykazał że jest w stanie wykryć obiekty wielkości dwucalowej śruby na powierzchni. 
Ustalono że system tego typu może z łatwością dostarczyć personelowi lotniska 
konkretnych informacji o lokalizacji obiektu łącznie z alarmem FOD dźwiękowym. 
Wnioski z prac badawczych wskazały na potrzebę przeprowadzenia dalszej oceny 
systemów wykrywania FOD na lotniskach w rożnych warunkach sezonowych. 
W następstwie FAA oceniła cztery typy zautomatyzowanych systemów wykrywania 
FOD na amerykańskich lotniskach: w Providence  na Rhode Island, w Boston Logan, 
Chicago O’Hare i Chicago Midway. Problemy które zostały przeanalizowane 
obejmują zdolność systemu do lokalizowania elementów FOD jak dokładność, 
prędkość, możliwość wyzwalania alertów dla służb lotniskowych.10 
 

Procedury zapobiegania zanieczyszczeniom oraz utrzymania czystości 
płyty postojowej 

Utrzymanie czystości na lotnisku warunkuje bezpieczeństwo operacji 
lotniczych. W związku z tym, zabronione jest zanieczyszczanie części lotniczej 
lotniska poprzez pozostawianie na nawierzchniach jakichkolwiek przedmiotów. 
Zasada ta dotyczy zarówno sektorów trawiastych, jak również nawierzchni 
sztucznych. Z uwagi że na porządek na części lotniczej lotniska ma wpływ praca 
zarządzającego lotniskiem ale również agentów obsługi naziemnej (handlingowej).11 
W ramach SPIs w zakresie monitorowania zagrożeń FOD ustanowiony został 
wskaźnik dla podmiotu lotniska (ADR) i operatorów lotniczych (OPS): 
 

liczba zidentyfikowanych zdarzeń lotniczych z powodu FOD / 10 000 operacji 

 
Wskaźniki SPIs w zakresie lotnisk dotyczą wszystkich statków powietrznych jak 
również wszystkich operacji wykonywanych bez względu na przynależność 
organizacyjną. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 AIP Buy American Preference Requirements – Airports (faa.gov) 
11 ULC, Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2020- 2023 Załącznik do Krajowego programu Bezpieczeństwa 
w Lotnictwie Cywilnym 2020, s. 112. 
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Rysunek nr 3. Zdarzenia FOD (techniczne i groundhandling) 
 

 
Źródło: Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2020- 2023 Załącznik do Krajowego 

programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2020, s. 114. 
 

W ramach SPIs dla statystyk ULC mierzy się liczbę zidentyfikowanych zdarzeń 
z powodu FOD (na podstawie danych ECCAIRS technicznych i związanych 
z obsługą techniczną statków powietrznych – tzw. Maintenance FOD i z obsługą 
naziemną/ground handlingowych). Każda osoba wykonująca swoje obowiązki na 
PRN,12 ma obowiązek wykonywania czynności służbowych, w sposób 
niepowodujący zagrożenia FOD. Wszelkie obce przedmioty zobowiązana jest 
zabrać do pojemnika oznakowanego specjalną plakietką FOD przeznaczonego dla 
takich zanieczyszczeń w przypadku gdy nie jest w stanie usunąć samodzielnie, 
zawiadomić DOL13 o zanieczyszczeniu danego stanowiska postojowego, każdego 
innego miejsca na lotnisku czy też portu lotniczego. Dyżurny Operacyjny Lotniska 
w tym celu do usunięcia FOD angażuje lotniskowe służby odpowiedzialne za 
utrzymanie lotniska w należytym stanie. 
Najczęściej występujące rodzaje zanieczyszczeń FOD to: 

 wykruszenia nawierzchni sztucznych tj., betonowych czy asfaltowych i inne 
zanieczyszczenia powstałe na skutek prowadzonych prac technicznych 
oraz remontowych; 

 nieuprzątnięte elementy, części i szczątki zużytych materiałów 
eksploatacyjnych lub części zamiennych m.in.: śruby, zawleczki, uszczelki, 
opiłki, plomby, wytworzone w związku z obsługą naziemną statku 
powietrznego bądź techniczną obsługą elementów infrastruktury lotniska; 

 zanieczyszczenia środowiskowe jak kamienie, nawiane liście, odłamki lodu, 
piach; 

                                                           
12 PRN - Pole Ruchu Naziemnego 
13 DOL - Dyżurny Operacyjny Lotniska 
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 odpadnięte, oderwane, na skutek awarii lub kolizji elementy SP,14 pojazdów, 
maszyn, urządzeń m.in.: elementy metalowe, kółka, rolki gumowe, strzępy 
plandek lub linek mocujących, 

 nieuprzątnięte opakowania po materiałach eksploatacyjnych m.in.: pudła 
bądź części, puszki, butelki, torby, wytworzone w związku z naziemną 
obsługą techniczną statku powietrznego; 

 zagubione rzeczy osobiste pracownika jak dokumenty, środki ochrony 
osobistej, 

 zagubione, pozostawione narzędzia obsługowe oraz inne środki pracy; 

 nieuprzątnięte opakowania po środkach spożywczych oraz ich resztki, 
wytworzone w związku z obsługą naziemną, w zakresie zaopatrywania 
statku powietrznego; 

 nieuprzątnięte drobne przedmioty, ołówki, puszki, spinacze, gazety; 

 szczątki czy też martwe zwierzęta, ptaki na skutek kolizji ze statkiem 
powietrznym czy pojazdem; 

 zanieczyszczenia zaistniałe w wyniku zmian warunków atmosferycznych 
jak: gwałtownej burzy, silnego wiatru, ulewy, gradu czy też śniegu. 
(połamane gałęzie, trawa, liście, oderwane elementy stałej infrastruktury 
lotniskowej), nawiane, naniesione. 

 
Zasady zapobiegania zagrożeniom związanych z FOD 
Ogólne zasady zapobiegania zagrożeniom związanych z zanieczyszczeniami 

FOD: 

 bieżące kontrolowanie i utrzymywanie porządku w otoczeniu wykonywanych 
czynności; 

 otwieranie opakowań, skrzyń, kontenerów i pojemników tylko na czas 
niezbędny do wykonania określonych technicznych czynności służbowych 
na danym stanowisku; 

 zabezpieczanie przy użyciu zaślepek wlotów do silników statków 
powietrznych; 

 zabezpieczanie wszelkich otworów w pojazdach jak wejścia do kabiny, 

 bieżące uprzątanie i usuwanie wszelkich odpadów i zużytych materiałów, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych, które sprzyjają żerowaniu zwierząt lub 
mogą zostać zassane przez pracujące silniki statków powietrznych na RWY, 
TWY, płytach lotniska; 

 wykonywanie kontroli stanu technicznego pojazdów, maszyn, urządzeń, 
narzędzi, innych środków pracy wykorzystywanych do wykonywania 
czynności; 

 ograniczanie do minimum przy wykonywaniu czynności służbowych w PRN 
liczby narzędzi i innych środków pracy oraz rzeczy osobistych; 

 sprawdzenie liczby narzędzi po zakończeniu czynności obsługowych. 
 

Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami na statkach powietrznych 
1. Zewnętrzne źródła zanieczyszczeń statku powietrznego: 
• zanieczyszczenia lodem i śniegiem; 
• zanieczyszczenia opadami; 

                                                           
14 SP – Statek Powietrzny 
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• zanieczyszczenia pyłem wulkanicznym; 
• korozja atmosferyczna; 
• zanieczyszczenia powstałe podczas kołowania; 
• zanieczyszczenia płynem antyoblodzeniowym. 
2. Wewnętrzne źródła zanieczyszczeń statku powietrznego: 
• kurze i pyły; 
• smary; 
• olej silnikowy; 
• paliwo lotnicze; 
• płyny hydrauliczne. 
3. Inne źródła zanieczyszczeń: 
• środki antykorozyjne – muszą zapobiegać korozji lub przynajmniej ograniczać 

skutki na powierzchniach konstrukcji wykonanych z metali oraz stopów 
użytkowanych statków powietrznych, narzędzi, maszyn przez właścicieli 
i operatorów statków powietrznych; 

• ciała obce – narzędzia, śruby, nity i inne przedmioty nie lotnicze, luźno 
pozostawione w strukturze elementu lotniczego jakim może być skrzydło czy 
kadłub samolotu oraz zanieczyszczenia po zastosowaniu środków 
antykorozyjnych; 

• wióry – szlifowanie, wiercenie – które powinny być usunięte za pomocą 
urządzeń odsysających; 

4. Planowanie ochrony przed zanieczyszczeniami oraz ochrona podczas 
obsługi i napraw statków powietrznych. Konserwacja i czyszczenie jest bardzo 
ważnym elementem prac obsługowych gdyż pozwala to na ujawnianie powstających 
uszkodzeń. Podczas planowania ochrony statków powietrznych przed 
zanieczyszczeniami należy wziąć pod uwagę: 

 ochronę personelu obsługowego – poprzez zastosowanie odzieży 
ochronnej jak: spodnie, kurtki, rękawice ochronne, okulary, maski 
zabezpieczające z filtrami; 

 ochronę podczas obsługi i naprawy statku powietrznego – zabezpieczenie 
złączy poprzez zastosowanie zatyczek zabezpieczających oraz worków 
plastikowych jak również zabezpieczenie z użyciem papierowej taśmy 
klejącej, poprzez zaślepki zabezpieczające odpowiedniej kolorystyce (żółte, 
czerwone); 

 możliwości i zdolności pracowników, personelu do wykonania 
poszczególnych czynności oraz kontrola kompletacji narzędzi po 
zakończonej obsłudze, oraz zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami przy 
zastosowaniu odpowiedniej procedury do wykonywanych obsług, możliwość 
usunięcia ochrony po zakończeniu czynności; 

 wyczyszczenie obszaru którego dotyczyły prace obsługowe. 
Producenci statków powietrznych zalecają przeprowadzenie procedury czyszczenia 
statku powietrznego zgodnie z procedurą dotyczącą danego zakresu 
wykonywanych czynności montażowych bądź obsługowych. 

5. Proces czyszczenia 
Służby lotniskowe odpowiedzialne za stan nawierzchni lotniskowych zobowiązane 
są do monitorowania, rejestrowania oraz przekazywania informacji 
o stanie załogom lotniczym poprzez służby ruchu lotniczego. Do wykonywania 
zamiatania pasa przy użyciu zamiatarek metalowych należy zawsze używać płyt 
magnetycznych do zbierania wszelkich zanieczyszczeń metalowych. Do 
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czyszczenia powierzchni zewnętrznych statku powietrznego nie należy używać 
paliw lotniczych jak benzyna lotnicza, nafta lotnicza, aceton, rozpuszczalnik, alkohol 
oraz dokonywać w miejscach do tego przeznaczonych. Strumienia środka 
czyszczącego, wody nie należy kierować bezpośrednio w otwory dajników ciśnień, 
rurki Pitota, ciśnienia statycznego, bądź dreny odpowietrzenia kadłuba. Mycia należy 
dokonywać z użyciem roztworu środka myjącego (mydła) i wody. Użycie 
agresywnych środków czyszczących, detergentów mogących powodować 
uszkodzenia lakieru, elementy pokrycia płaszczyzn z tworzyw sztucznych w tym 
„plexi” oszklenia kabiny załogi bardzo wrażliwego na zarysowania. 
 

Poważne incydenty FOD obejmujące  wypadki zaistniałe w przewozie 
lotniczym 

Katastrofa samolotu Concorde, Air France rejs 4590 - 25 lipca 2000 roku 
o godzinie 16:44 na obrzeżach miasteczka Gonesse pod Paryżem. W trakcie startu 
z pasa 26 z lotniska Charles’a de Gaulle’a najechał w trakcie startu na pas tytanu 
który spadł z maski silnika innego samolotu pasażerskiego na pas startowy. Tym 
samym po najechaniu nastąpiło rozcięcie, rozerwanie opony lewego koła samolotu. 
Fragmenty opony w tym odłamek ważący około 4,5 kg uderzył w dolną część 
skrzydła, co z kolei spowodowało falę uderzeniową w zbiorniku paliwa. Efektem było 
rozerwanie zbiornika paliwa. Zwarcie w instalacji elektrycznej oraz wyciekające 
paliwo na gorące elementy silnika zapaliło się. Samolot spadł na hotel; w katastrofie 
zginęło 113 osób w tym 4 osoby znajdujące się w hotelu. Opony samolotu 
wytrzymywały około 30 cykli starto-lądowań. NTSB wydało zalecenie aby 
kontrolować stan, ciśnienie, temperaturę opon przed każdym startem jak również 
aby nie chować podwozia jeśli dojdzie awarii ze względu na zagrożenie pożarowe. 
Zarzucono konstruktorom że nie było odpowiedniej ochrony dla zbiorników paliwa. 
Było ponad 70 zdarzeń związanych z oponami. Samolot był przeciążony o około 
tonę poprzez bagaż umieszczony w tylnym bagażniku samolotu. Pas startowy 
posiadał nawierzchnie złej jakości, która została naprawiona dopiero po wypadku 
w trakcie badania katastrofy. Przyczynił się również niekorzystny wiatr tylny w trakcie 
startu. 

Katastrofa Air Florida rejs Palm 90 samolot Boeing 737 która się 13 stycznia 
1982 roku w Waszyngtonie stolicy USA. Zginęło w niej 78 osób w tym 4 osoby 
przebywające na ziemi. Katastrofę przeżyło 5 osób znajdujących się na pokładzie 
samolotu. Padał śnieg z intensywnymi opadami, śnieżycami, zamieciami śnieżnymi, 
wschodnie wybrzeże nawiedziły również silne mrozy. Lot opóźniony o półtorej 
godziny. Kapitan zdecydował o bliskim kołowaniu za DC-9 jako sposobu odladzania 
w postaci gorącego strumienia gazów spalinowych na stopnienie warstwy śniegu na 
swoim samolocie. W trakcie rozbiegu z pasa 36 nastąpiły problemy z osiągnięciem 
prędkości startowej, włączyła się sygnalizacja przeciągnięcia, tzw., stick shaker, 
Boeing przeciął zachodnie bariery północnego przęsła mostu by następnie uderzyć 
w lodową pokrywę rzeki Potomak. Katastrofa miała skutki długofalowe, ponieważ 
linie lotnicze zaczęły zwracać uwagę na relacje miedzy pilotami. Kapitan 
podejmował decyzje ostateczne mimo kilkukrotnego zwracania uwagi przez 
drugiego pilota że odczyty z mierników siły ciągu są prawdopodobnie błędne, 
sugerując przerwanie startu i odladzanie maszyny. Zwiększono uprawnienia 
drugiego pilota w przypadku uznania sytuacji za niebezpieczną; ma prawo podjąć 
działania na własną odpowiedzialność nawet wbrew poleceniom kapitana statku 



173 
 

powietrznego, uznając za błędne w danej sytuacji. Nakręcono film na podstawie 
zdarzeń pt.,”LOT 90: KATASTROFA NA POTOMAK”. 

Dyżurny Portu Lotniczego bez zezwolenia ATC – TWR wjechał na pas bez 
pozwolenia w czasie gdy do lądowania podchodził samolot rejsowy ze zgodą na 
lądowanie. 

Oczyszczarki bez zgody wjechały na pas w użyciu bez zgody ATC – TWR 
w przekonaniu że zajmują pozycję na drodze kołowania TWY a nie RWY. 
W trakcie prowadzonej akcji zima na drodze kołowania wjechała na pas 
w użyciu bez zezwolenia, po interwencji Dyżurnego zwolniła pas. 

W czasie wprowadzonych warunków na lotnisku Low Visibility Procedures 
„LVP” po wydanej instrukcji do FOLLOW-ME aby wprowadził samolot na RWY ze 
stanowiska odladzania, służby ATC – TWR wydały zezwolenie na start przed 
opuszczeniem FOLLOW-ME drogi startowej. 

Niespodziewane włączenie czerwonej poprzeczki STOP BAR w trakcie 
kołowania samolotu tuż przed punktem oczekiwania przed RWY, pilot gwałtownie 
zahamował. Załoga samolotu podczas kołowania otrzymała zgodę na przecięcie 
RWY gdy czerwona poprzeczka STOP BAR w tym czasie była wyłączona. 

W trakcie operacji rozbiegu samolotu załoga samolotu zauważyła samochód 
przecinający RWY w użyciu, przekazała informację do ATC – TWR i kontynuowała 
start ponieważ samochód opuścił pas startowy. 

Kontroler TWR wydał zgodę na lądowanie samolotu na zajętym pasie RWY 
przez kołujący śmigłowiec po lądowaniu znajdujący się na drodze kołowania 
w niebezpiecznej odległości od RWY. 

To smutna i gorzka prawda o tych tragicznych incydentach i katastrofach 
ukazujących słabe punkty. Pomimo wprowadzenia Just Culture, Systemu 
Zrządzania Bezpieczeństwem, raportowania w nieobowiązkowym i obowiązkowym 
systemie, tylko świadome i rzetelne podejście do wykonywanych zadań pozwoli 
utrzymać poziom bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie. Urząd Lotnictwa 
Cywilnego opublikował broszurę „Zderzenia statków powietrznych z ptakami - 
ryzyko, którego nie unikniemy, ale które możemy minimalizować”.15 Drogi startowe 
stanowią większość wypadków w wymiarze globalnym. Fragmenty przedmiotów 
obcych na polach manewrowych , płytach postojowych stanowią istotne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa operacji lotniskowych. Skuteczne środki ograniczania ryzyka 
należy oprzeć na SARPs, praktykach uznanych w międzynarodowym systemie, 
wykorzystaniu transponderów w systemie kontroli ruchu naziemnego.16 Każde 
lotnisko posiada procedurę sprawdzania płaszczyzny ruchu naziemnego i sposób 
dokumentowania wyników. Inspekcję przeprowadza DOL zgodnie z instrukcją, 
sprawdzając przed przystąpieniem do inspekcji stan techniczny pojazdu pod 
względem FOD jak ogumienie, łączność radiową, oświetlenie ostrzegawcze, 
wyposażenie w rękawiczki jednorazowe, worki na padlinę. Każde stwierdzone 
uszkodzenie nawierzchni bądź inne nieprawidłowości poddawane jest analizie 
z przekazaniem do systemu SMS-a i kierownictwa, sporządzając przy tym 
dokumentację fotograficzną i opisową. 
 
 

                                                           
15 Broszura-Zderzenia_z_ptakami-wer_elektroniczna.pdf (ulc.gov.pl) 
16 Rozporządzenie Delegowane KomisjiI (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 139/2014 w odniesieniu do bezpieczeństwa dróg startowych i do danych 
lotniczych 

https://www.ulc.gov.pl/_download/wiadomosci/Broszura-Zderzenia_z_ptakami-wer_elektroniczna.pdf
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Raportowanie zdarzeń zaistniałych na nawierzchni lotniska 
Globalny Format Raportowania ( GRF) który został wdrożony 4.11. 2021 roku 

załącznikiem 14 ICAO, w tym rozdział 2 „Dane lotnicze” (GRF) i Rozporządzeniem 
(UE) 139/2014 obejmującym nowe wymagania17, to ujednolicona, zharmonizowana, 
mająca zastosowanie metodologia oceny warunków panujących na nawierzchni 
drogi startowej w tym sposobu ich raportowania w celu dostarczenia załogom 
statków powietrznych informacji o warunkach panujących na DS, a który jest 
bezpośrednio związany z osiągami samolotu. Załogi statków powietrznych 
wykorzystują uzyskane informacje i w połączeniu z danymi do tyczącymi osiągów 
samolotów mogą określić czy operacja startu czy lądowania może być wykonana. 
Kontrola jakości w lotnictwie nigdy się nie kończy. Kontrola odbywa się podczas 
budowy wszystkich części lotniczych aż do zmontowania produktu końcowego. 
Procedury utrzymujące kontrolę nad wszystkimi częściami dostarczonymi do 
budowy i produkcji muszą być na miejscu, narzędzia, materiały, części nośne, 
materiały pomocnicze jak czyściwo w szczególny sposób należy wziąć pod uwagę 
ponieważ mogą zablokować, zatkać, czy też unieruchomić. Należy sprawdzić 
wszystkie części, na stanowisku pracy. Należy używać specjalistycznych skrzynek 
narzędziowych.18 Każde zadanie ma listę potrzebnych do tego narzędzi. Zestaw 
narzędzi po otwarciu posiada w wyciętym na nie miejscu i kształtu dzięki czemu 
bardzo łatwo jest dostrzec brakujące narzędzie. Wszystkie narzędzia posiadają 
trwale oznakowane, co w przypadku znalezienia brakującego narzędzia można je 
wymienić a osobę która zgubiła zidentyfikować, sprawdzić produkt, narzędzia 
a w przypadku niezgodności znaleźć brakujące elementy, narzędzia po zakończeniu 
procesu montażu. Jest to pracochłonne ale to jeden z niewielu niezbędnych 
procesów aby produkt był bezpieczny. Każdy kto pracuje w branży lotniczej powinien 
to wiedzieć, że uszkodzenia spowodowane przez obce przedmioty, które pogarszają 
jakość, funkcjonalność lub wartość ekonomiczną wyprodukowanego przedmiotu. 
FOD pozostawiony w niewłaściwym miejscu może uszkodzić, zniszczyć już 
wcześniej wymienione czy to łopatki wentylatora silnika, bądź uszkodzić delikatne 
elementy statku powietrznego. Zanieczyszczenia znajdujące się na drogach 
startowych jak błoto pośniegowe, lód, śnieg, szron woda, ciężka guma, czy też inne 
substancje powodują degradacje, tarcie powodujące spadek wartości 
współczynnika hamowania. 

System Zarządzania Bezpieczeństwem którego celem jest systematyczne 
podejście do zarządzania bezpieczeństwem, obejmujące niezbędne elementy jak: 
strukturę organizacyjną, zakresy odpowiedzialności, politykę oraz procedury.19 
Osiągnięcie celu minimalizacji zdarzeń z uszkodzeniem statków powietrznych przez 
FOD jest możliwe poprzez: 

 skuteczne wdrożenie systemu zgłaszania zdarzeń, które mogą narazić 
prowadzone przez organizację lotniczą operacje na niebezpieczeństwo; 

 przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, a tym samym 
spełnianie standardów i uwzględnianie najlepszych praktyk; 

 prowadzenie ciągłej identyfikacji zagrożeń oraz analizy ryzyka. 

                                                           
17 Decyzja EASA 2020/009/R – AMC i GM (Wymagania zdrowotne dla LSRG), Rozporządzenie 

(UE)2020/1234 – AMC i MG (Służba zarządzania płytą postojową – AMS), Rozporządzenie (UE) 
2020/2148 – AMC, GM, CS (Bezpieczeństwo DS., dane lotnicze i GRF) 

18 EASA Część 145 Procedury zarządzania i kontroli magazynu narzędzi biorąc pod uwagę problem 
zanieczyszczeń ciał obcych 

19 Aneks 19 ICAO (Dz. Urz. ULC z 16 kwietnia 2014 r. poz. 28) 
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Każde zauważone uszkodzenie, zdarzenie oraz zaobserwowane okoliczności 
potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych 
musi być zgłoszone do systemu SMS lub Safety Managera w czasie 72 godzin 
w następujący sposób: 

 bezpośrednio do Kierownika ds. Bezpieczeństwa; 

 bezpośrednio w biurze organizacji lotniczej; 

 wysłać na adres organizacji lotniczej; 

 przesłać e-mailem na adres: sms@...,(organizacja); 

 przesłać e-mailem do CBZ ULC lub PKBWL20. 
Celem zgłaszania zdarzeń lotniczych z zanieczyszczeniami jest wewnętrzne 

ich badanie, które ma poprawić bezpieczeństwo, a nie przypisywanie winy 
poszczególnym osobom – stąd raportowanie zdarzeń musi być anonimowe i w pełni 
kontrolowane. System zarządzania bezpieczeństwem zacznie przynosić wymierne 
korzyści w postaci predyktywnej metody identyfikacji zagrożeń, tj., przewidywania, 
rozwiązywania ewentualnych, przyszłych zagrożeń, mogących wystąpić, 
uwzględniając w ten sposób ryzyko, które wystąpi dopiero w przyszłości, 
rozwiązywanie ewentualnych przyszłych zagrożeń. Zgromadzone informacje 
o zagrożeniach pozwolą na zastosowanie narzędzi matematycznych w celu 
określenia obszaru najbardziej narażonego na wystąpienie zagrożenia i podjęcie 
działań łagodzących ryzyko przed pojawieniem się źródła zagrożenia. Stąd takie 
podejście stawia pytanie: „Co może się zdarzyć w przyszłości i dlaczego”. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami SMS gwarantuje zachowanie całkowitej poufności, 
anonimowości źródeł informacji, zgodnie z filozofią „Just Culture”, której główną 
zasadą jest system obiegu informacji o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 
w lotnictwie. W szczególności dotyczy on pomyłek i błędów własnych oraz chroni 
osoby raportujące sytuacje zaistniałe. Wykrywanie Foreign Object Debris/Damage 
uzurpuje plany na przyszłość jak: 

 publikowanie i wydawanie międzynarodowych, krajowych przepisów, 
biuletynów; 

 stworzenie krajowej bazy danych FOD; 

 prowadzenie badań charakterystyk FOD występujących na lotniskach; 

 ocena narzędzi do usuwania FOD; 

 wprowadzanie nowych technologii. 
 

Zakończenie 
Problematyka związana z oceną zagrożeń spowodowanych przez FOD jest 

ważną koncepcją w bezpieczeństwie i kontroli jakości w każdym środowisku 
lotniczym. Chociaż trudno jest uzyskać twarde dane, to szacuje się że FOD kosztuje 
sektor lotnictwa cywilnego do 13 miliardów dolarów rocznie w postaci uszkodzonego 
sprzętu, opóźnień lotów, zmniejszonej wydajności, sporów sądowych i innych 
kosztów. FOD w środowisku wojskowym może wpływać na bezpieczeństwo 
narodowe, zmniejszając obronę powietrzną w tym zdolności do misji. Operator 
każdego certyfikowanego lotniska przeprowadza codziennie samokontrolę 
bezpieczeństwa w zapewnieniu szybkich działań w wyeliminowaniu 
niebezpiecznych warunków na lotnisku. Ciągły nadzór, inspekcje, listy kontrolne do 
wykorzystania w każdym z portów mogą być modyfikowane i dostosowane do 
lokalnych sytuacji stanowią podstawę na której operatorzy portów lotniczych mogą 

                                                           
20 Centralna Baza Zgłoszeń ULC (cbz.gov.pl) 

https://www.cbz.gov.pl/
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rozwijać własne programy samokontroli bezpieczeństwa. Spełniając standardy 
bezpieczeństwa w swojej codziennej pracy organizacji lotniczej czynimy nasz świat 
bezpieczniejszym miejscem do pracy i życia. 
 

Streszczenie 
Ochrona przed zagrożeniami związanymi z zanieczyszczeniami w lotnictwie 

jest ważną koncepcją bezpieczeństwa, kontroli jakości, która odnosi się do luźnych 
przedmiotów, małych śmieci, które mogą powodować uszkodzenia i obrażenia 
w środowisku pracy w lotnictwie. Jest bardzo ważnym elementem każdej 
specjalności lotniczej, konserwacji, obsługi, gdzie bezpieczeństwo, jakość, są 
problemami lotniczymi. Zapewnienie jakości wymaga aby wszystko było na swoim 
miejscu, pracownicy, operacje lotnicze były bezpieczne. Świadczy o tym, jak szeroko 
rozumiane zarządzanie; jest jednym z istotnych elementów systemu 
bezpieczeństwa. Lotniska, linie lotnicze, społeczność lotnicza podjęła niezbędne 
kroki w celu zminimalizowania FOD poprzez zaangażowanie w skuteczne programy 
zarządzania zanieczyszczeniami „FOD”. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ochrona, zanieczyszczenie, lotnisko, statek 
powietrzny 
 

Summary 
Forgein Obiect Debris is an important quality control safety and security concept 

that refers to loose objects  and small debris that have the potential to cause damage 
and injury in work envirmments. Is very important in any industry, maitenance, where 
safety, quality are aerodrom, plane, and aviation and aerospace industries, 
concerns. Quality assurance mandates  that everything is in its proper place and 
workers are kept safe. Is proves how widely understood management is one of the 
essential elements of the safety system. Airports , Airlines and the General Aviation 
community have taken the necessary steps to minimize FOD by engaging in 
effective FOD management programs. 

Keywords: safety, security, Obiect , airport, aircraft 
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