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Wstęp 
 

Autorzy publikacji, zawartych w prezentowanym numerze kwartalnika Przegląd 
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa przedstawiają prace  
o charakterze badawczym i teoretycznym, które merytorycznie dotyczą problematyki 
w zakresie: bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego, zdrowotnego, 
zarządzania, psychologii i pedagogiki. Zapraszam Państwa do lektury 
interesujących  artykułów. 

W części kwartalnika pt. Bezpieczeństwo narodowe ujęto dwa interesujące  
i tematycznie aktualne opracowania.  Zauważono, że współczesne konflikty toczą 
się nie tylko w przestrzeni lądowej, powietrznej, morskiej czy kosmicznej, ale również 
w cyberprzestrzeni, w sieci, z użyciem nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Cyberprzestrzeń, czyli wirtualne pole walki w kontekście wojny  
w Ukrainie, stanowi przedmiot badań i rozważań Autorki pierwszego artykułu 
prezentowanego tomu. Skupiła się wyłącznie na oddolnych inicjatywach 
użytkowników nowych mediów, którzy postanowili sprzeciwić się agresji prezydenta 
Rosji. Głównym zamierzeniem było zbadanie form, które przybiera aktywność 
internautów, użytkowników sektora teleinformatycznego w trwającej wojnie, 
przeciwko komu jest ona skierowana i czemu służy oraz jakie skutki wywołała lub 
jakie  efekty spowoduje w dalszej perspektywie konfliktu (A. Stoppel). 

W aspekcie rosyjskiej agresji na Ukrainę podkreślono aktualne zagrożenia dla 
bezpieczeństwa kulturowego tego kraju. Część z nich odnosi się do kultury 
materialnej. Autor sądzi, że na Ukrainie, podobnie jak podczas innych konfliktów 
zbrojnych oraz związanego z nimi chaosu i osłabienia władzy, może dojść do 
rabowania cennych kolekcji zabytków, zbiorów publicznych i prywatnych. Ponadto, 
istnieje możliwość zorganizowania przez władze rosyjskie przejęcia eksponatów 
muzealnych przechowywanych na Ukrainie, celem ich włączenia do rosyjskich 
kolekcji. Należy również wziąć pod uwagę, że kilka milionów uchodźców z Ukrainy 
przedostało się do państw leżących w zachodniej części Europy, w tym Polski. Ruch 
graniczny jest w takich okolicznościach słabiej kontrolowany niż zazwyczaj. W takich 
warunkach może być  zwiększona niż do tej pory skala przemycania z Ukrainy dóbr 
kultury materialnej, np. pochodzących z prywatnych zbiorów lub z kradzieży  
(A. Dymowski). 

Autora następnego artykułu zainteresowało zagadnienie równego dostępu do 
opieki zdrowotnej w standardach międzynarodowych i w polskich przepisach 
konstytucyjnych. Celem rozważań Autora była analiza dostępu do ochrony zdrowia 
w aspekcie międzynarodowych standardów prawnych. Stała się ona punktem 
odniesienia dla oceny polskich przepisów konstytucyjnych. Zdefiniowano prawo do 
zdrowia jako wyznacznika dostępu do ochrony zdrowia. Towarzyszyło temu 
przedstawienie ogólnego zakazu dyskryminacji w prawie międzynarodowym. 
Następnie badano wpływ równości i sprawiedliwości na równość dostępu do ochrony 
zdrowia. Zawarto postulat powszechnego międzynarodowego uznania 
sprawiedliwości dystrybucyjnej w dostępie do ochrony zdrowia (J. Barcik).  

Interesujące dwa opracowania znajdujemy w części zatytułowanej 
Bezpieczeństwo wewnętrzne. Problematyka pierwszego z nich dotyczy  
bezpieczeństwa na Jeziorze Solińskim. W szczególności odnosi się do zagrożeń 
obiektywnych i subiektywnych występujących na terenie jeziora, a związanych  
z uprawianiem turystyki i rekreacji. Celem badań była analiza wypadków podczas 
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uprawiania turystyki i rekreacji na wymienionym akwenie w latach 2007-2015 oraz 
ustalenie ich przyczyn. Podstawą przeprowadzonych analiz była dokumentacja 
wypadków prowadzona przez Bieszczadzki WOPR. Powyższe informacje 
wzbogacono wywiadem kwestionariuszowym przeprowadzonym wśród osób 
działających w Bieszczadzkim WOPR. Wykorzystano również dane dotyczące  
wypadkowości na Jeziorze Solińskim, pochodzące z obserwacji własnych Autorów 
(K. Kaganek, Ł. Sulkiewicz). 

Autorka następnego artykułu rozważyła sposoby obrony przed socjotechnikami 
i prawidłowego rozpoznania zachowań manipulacyjnych w społeczeństwie. Zwróciła 
uwagę, że dzisiejszy świat i rzeczywistość, w których działamy i żyjemy, często każe 
nam się zastanawiać, kim są inni ludzie oraz co warunkuje ich zachowanie. 
Skonstatowała, że istotą sukcesu w życiu człowieka jest uczenie się przez całe życie, 
czerpanie wiedzy z różnych źródeł itd. Stwierdziła, że zachowanie człowieka 
wymaga przemyślanego działania. Uznała również, że powszechna współcześnie 
postawa człowieka myślącego, że świat jest mu coś winien jest błędna. Autorka 
podsumowała, że manipulacje i wpływy nie są niczym złym, ale są często używane 
z niewłaściwych powodów. Ważne jest, aby każdy w swoim życiu odnalazł siebie  
i nie dał sobą  manipulować w zły sposób (G. Babula). 

W dziale Zarządzanie znajdujemy dwa opracowania. Autorkę pierwszego  
z nich  zainteresował wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo obywateli  
i podmiotów gospodarczych w globalnej gospodarce. Rozważania rozpoczęła od 
analizy rozprzestrzeniania się  pandemii. W oparciu o dane Światowej Organizacji 
Zdrowia przedstawiła skutki społeczne pandemii, które stanowiły bazę dla dalszych 
rozważań Autorki w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarek. 
Zauważyła, że szok związany z COVID‑19 miał bardziej egzogeniczny charakter niż 
kryzysy z lat 2008 i 2011-12. Recesja miała swoje źródła poza gospodarką. 
Rozprzestrzenianie się COVID‑19 wywarło wpływ na działalność gospodarczą  na 
całym świecie, wymuszając podjęcie działań na rzecz złagodzenia gospodarczych 
skutków pandemii. Artykuł  kończą wnioski z przeprowadzonej analizy wraz z próbą 
odpowiedzi na pytanie, jakie długofalowe działania należałoby podjąć dla poprawy 
sytuacji w gospodarce światowej po ustąpieniu pandemii COVID-19 (M. Fic).                 

Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów funduszami unijnymi 
stało się tematem następnego artykułu. Autor skonstatował, że fundusze te stanowią 
nie tylko korzyści ale również dylematy związane z zarządzaniem i prawidłowym ich 
wykorzystaniem. Zauważył, że problemy zharmonizowania systemów kontroli  
w skutecznym zarządzaniu funduszami unijnymi są wyzwaniem dla instytucji  
i menedżerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz unijnym. Dodał 
również, że do patologii prowadzi zarówno brak ich odpowiedniej instytucjonalizacji, 
czyli przeformalizowane i nadmierna regulacja jak i niedoformalizowanie oraz 
nieprzemyślana deregulacja (D. Fic). 

Chciałabym zwrócić uwagę Państwa na opracowania ujmujące zdrowotne 
aspekty bezpieczeństwa, zebrane w dziale Bezpieczeństwo zdrowotne. Pierwsze 
z nich zawiera wskazania dotyczące rzeczywistości wirtualnej przestrzeni 
stanowiącej zagrożenie zdrowotne dla społeczeństwa. „Wirtualna przestrzeń”, jako 
wyznacznik rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego, istotnie wpływa na 
społeczeństwo. Zagrożenia o podłożu zdrowotnym są obecnie problemem, którego 
skutkiem jest pogarszający się stan zdrowia użytkowników „wirtualnej przestrzeni”, 
tak w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym, w tym również dzieci i młodzieży, którzy 
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wyżej stawiają długotrwałe korzystanie z nowoczesnych technologii niż aktywność 
fizyczną i intelektualną. W opracowaniu syntetycznie przedstawiono obszary 
wirtualnego świata współczesnego człowieka, w których zagrożenia o podłożu 
zdrowotnym odgrywają destrukcyjną rolę (J. Gąsiorowski). 

W kolejnym artykule rozważono trudną problematykę niepełnosprawności. 
Stwierdzono, że bezpieczeństwo zdrowotne nie jest warunkowane wyłącznie przez 
system polityczny, prawny i ekonomiczny państwa (kryteria obiektywne), ale 
obejmuje również własne odczucia jednostki odnoszone do stanu zdrowia  
i samopoczucia, relacje z innymi ludźmi oraz możliwości rozwoju osobistego 
(kryteria subiektywne). Sformułowano również główne wyzwania bezpieczeństwa 
zdrowotnego związane z niepełnosprawnością (M. Maliszewski). 

Z działu Psychologia można Czytelnikom rekomendować lekturę dotyczącą 
znaczenia dobrostanu w życiu. Autorka podjęła próbę zaprezentowania 
całościowego, wnikliwego i ilustrującego złożoność oraz różnorodność 
przedstawiania sposobów rozumienia jakości życia, koncepcji jakości życia, a także 
zjawisk i procesów związanych  z jakością życia,  którą  podjęło wielu badaczy. 
Rozważania dotyczą koncepcji psychologicznych takich autorów, jak: Campbell, 
Felce i Perry, Michalos, Bach i Rioux, Raubern i Roothman, Nordenfelt), 
socjologiczno-psychologicznych (z uwzględnieniem teorii cebulowej szczęścia 
Czapińskiego), medycznych (w ujęciu WHO i Sęk) oraz kilku koncepcji 
akcentujących poczucie jakości życia jako procesu (Kowalik, Derbis i Bańka). Dwie 
ostatnie wymienione koncepcje Autorka potraktowała jako podstawowe.  
W rezultacie tej  analizy przyjęła następującą ocenę: dobrostan psychiczny jest 
jednym z najistotniejszych zagadnień w życiu człowieka. Nieustannie pojawiają się 
nowe pozycje poruszające temat dobrostanu. Dzięki temu możemy dysponować 
coraz bardziej precyzyjnymi kryteriami, odróżniającymi dobrostan od samego 
dobrobytu oraz od ogólnego pojęcia „szczęście” (I. Mieczyńska). 

Celem wypowiedzi Autorki następnej pracy była próba rozważenia znaczenia 
zawiązanych więzi dla rozwoju inteligencji emocjonalnej. Wyjaśniła, że mimo różnic 
w postrzeganiu inteligencji emocjonalnej założono, że inteligencja emocjonalna nie 
jest cechą wrodzoną lecz rozwija się przez całe życie jednostki, podobnie jak inne 
cechy psychiczne. Ta umiejętność to powiązanie emocji z wiedzą poznawczą. 
Własna aktywność jednostki, wpływająca na inteligencję emocjonalną jest 
częściowo implikowana jego zdolnościami i preferencjami, choć są to również 
czynniki zewnętrzne pochodzące z otoczenia człowieka. Autorka skonstatowała, że 
rodzina ma największy wpływ na działalność jednostki, czyli na jej rozwój. A zatem 
funkcjonalna rodzina zaspokaja potrzeby dziecka, określa swoje wymagania  
i dostarcza mu wzorców zachowań emocjonalnych (M. Niedzielko). 

W dziale Pedagogika w problematykę wykorzystania Internetu w aspekcie 
pandemii wprowadziła Autorka kolejnej publikacji. W związku z pandemią system 
edukacji szkolnej zmuszony był przejść na formę zdalną. Nauka online stała się 
podstawową formą realizacji programu nauczania. Nauczyciele i uczniowie zostali 
zmuszeni do dostosowania się do nowych warunków. Kłopotem dla uczniów był 
utrudniony kontakt z rówieśnikami, dostępność do sieci internetowej, do sprzętu 
komputerowego itd. Dla niektórych osób powyższe czynniki były sprzyjające do 
przekazywania i przyswajania nowej wiedzy, dla innych przeciwnie. Autorka 
przedstawiła badania przeprowadzone wśród uczniów ZSP2 w Jaworznie nt. 
realizacji nauki w formie online (A. Koczur). 
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W końcowym artykule kwartalnika Autorka zwróciła uwagę na wartość  
i współczesne znaczenie diagnozy pedagogicznej. Konkretnie wyjaśniła definicję 
diagnozy, przedstawiła jej cele, omówiła funkcje oraz cechy. Ponadto przejrzyście 
omówiła uproszczoną procedurę oraz etapy przeprowadzania diagnozy w naukach 
pedagogicznych. Wskazała również narzędzia, którymi winien posługiwać się 
diagnosta. Zwróciła uwagę na przydatność wyników badań prezentowanego 
postępowania pedagogicznego. Można podkreślić wysoką wartość 
przedstawionego działania dla praktycznych czynności pedagogicznych we 
współczesnej edukacji  (A. Maćkowska). 

Mając na uwadze naukową wartość zagadnień w prezentowanym zbiorze prac, 
zapraszam Szanownych Państwa do interesującej lektury, życząc by stała się 
inspiracją do twórczego kształtowania Państwa pracy naukowej i dydaktycznej. 

 
 
 
     Prof. zw. dr hab. Maria Kozielska 
      Redaktor Naukowy 
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Anna STOPPEL 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

WOJNA W SIECI, CZYLI DRUGIE OBLICZE WOJNY W UKRAINIE 
 
 

Wprowadzenie 
„Przestrzeń wojenna”, przestrzeń strategii i taktyki wojennej stają się 

współcześnie coraz bardziej bezkształtne, usieciowione. Wojny na przestrzeni 
dziejów zmieniały się nieustannie. Metamorfozy te miały jednak zwykle charakter 
ewolucyjny. Owe transformacje bardzo rzadko przebiegały skokowo, w sposób 
rewolucyjny. Opierały się raczej na stopniowych zmianach komponentów 
składających się na całościową sytuację militarną w danym momencie dziejów. 
Takie aspekty, jak cele, środki, metody, kontekst czy ograniczenia podlegały  
i podlegają ciągłym zmianom – jedne elementy zyskują na znaczeniu, inne tracą. 
Nie należy jednak zakładać, że zasady te są absolutnie odmienne od tych, które 
rządziły wojną w czasach Sun Tzu czy Clausewitza.1 Wojna zasadniczo jest 
„zjawiskiem nieostrym, nie do końca zdefiniowanym, domeną, gdzie stykają się 
przypadek, emocje, racjonalnie działania”2 i szaleństwo nieprzewidywalnych liderów. 

Punktem wyjścia analizy wojny w Ukrainie, poczynionej na potrzeby niniejszego 
opracowania, jest wyłącznie jedna z jej płaszczyzn. Współczesne konflikty toczą się 
bowiem nie tylko w przestrzeni lądowej, powietrznej, morskiej czy kosmicznej, ale 
również w cyberprzestrzeni, w sieci, z użyciem nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT), w tym nowych mediów, z udziałem wielu różnych podmiotów 
(państwowych i niepaństwowych). To właśnie cyberprzestrzeń, wirtualne pole walki 
na przykładzie wojny w Ukrainie stanowi przedmiot badania w niniejszym artykule. 
Autorka postanowiła go jeszcze bardziej zawęzić – tak, by nie dotyczył on aspektów 
wykorzystania nowych technologii w sztuce wojennej, ale skupiał się wyłącznie na 
oddolnych inicjatywach użytkowników nowych mediów, którzy postanowili 
sprzeciwić się agresji prezydenta Rosji – Władimira Putina i dać temu wyraz, czego 

 
1 To dwaj „zawodowi wojskowi”, których prace we wspomnianej dziedzinie osiągnęły status absolutnie 

kanonicznych. Książki – „O wojnie” Karla von Clausewitza oraz „Sztuka wojny” Sun Tzu  - powstawały 
w zupełnie różnych kontekstach dziejowych – dzielą je dwa tysiąclecia, ogromna przestrzeń 
geograficzna, religia i kultura. Odróżnia je również sam warsztat i podejście do badanego tematu 
(przekład Suz Tzu liczy ok. 40 stron, podczas gdy praca Clausewitza – 600). Autorzy dochodzą jednak 
do bardzo zbliżonych wniosków – łączy ich założenie o prymacie polityki nad wojną. Każdy – może 
nieco odmiennymi, sobie właściwy słowami – ale jednak stwierdza, że wszystkie wojny stoczone przez 
ludzkość na przestrzeni wieków miały w istocie charakter polityczny. Clausewitz precyzuje swoją 
definicję stwierdzeniem, iż wojna jest tylko dziedziną polityki, pod żadnym względem nie będącą 
dziedziną autonomiczną. To polityka jest jedynym źródłem wojny, druga bez pierwszej nie ma żadnego 
sensu. Źródło: K. von Clausewitz, O wojnie. Warszawa 2005, s. 30. Również Sun Tzu pisze o wojnie 
jako: sprawie o najwyższym znaczeniu dla państwa, dziedzinie jego życia lub śmierci, drodze do 
przetrwania lub ruiny. Dlatego konieczne jest jej studiowanie. Źródło: Sun Tzu, Sztuka wojny. Warszawa 
1994, s. 25-31. Zaleca on: jeśli nie jest to w interesie państwa, nie działaj. Jeśli nie masz szans na 
powodzenie, nie używaj wojska. Jeśli nie jesteś w potrzebie nie walcz. Źródło: Tamże. W przekonaniu 
obu autorów wojna powinna być ostatecznym argumentem w stosunkach pomiędzy państwami  
i stosowana jedynie wtedy, gdy może zapewnić realizację określonych celów. O podobieństwach  
i różnicach w podejściu przywołanych autorów pisze więcej: P. Chmielarz, Wojna a państwo. Wczoraj  
i dziś. Warszawa 2010, s. 18-27. 

2  P. Chmielarz, op. cit., s. 295. 
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konsekwencje wyraźnie odczuł nie tylko sam agresor, ale również jego poplecznicy, 
polityczni współpracownicy, świat biznesu etc. 

Za cel przyjęto zbadanie jakie formy przybiera/ła aktywność internautów, 
użytkowników ICT’s w trwającej wojnie, przeciwko komu była/jest skierowana  
i czemu miała/ma służyć oraz jakie skutki, efekty wywołała lub spowoduje w dalszej 
perspektywie konfliktu. 

Zamierzeniem autorki jest weryfikacja przyjętych hipotez badawczych, 
zakładających iż mamy do czynienia z wyjątkową skalą zaangażowania się 
„zwykłych” użytkowników sieci w wojnę. Można tutaj wskazać najróżniejsze jej 
przejawy od działalności informacyjno-propagandowej na forach, czatach, portalach 
społecznościowych, poprzez blokowanie dostępu do serwerów i stron rządowych, 
telefony i SMS-y do obywateli Rosji, aż po wyzwolenie tak silnej presji opinii 
publicznej, iż z obszaru Rosji wycofują się kolejni giganci, budujący pozycję sektora 
gospodarczego, a kolejne państwa i organizacje międzynarodowe nakładają 
bolesne sankcje. To znacząco utrudniło realizację wizji wojny błyskawicznej i być 
może przesądzi o losach całego konfliktu. 

Jeśli chodzi o warstwę metodologiczną, należy zaznaczyć, iż z racji rozległości 
niniejszego tematu, zastosowano kilka metod badawczych, posługując się: 
genetyczną metodą historyczną, metodą analizy dokumentów oraz analizą 
jakościową, która okazała się szczególnie pomocna w kontekście przybliżenia istoty 
zmian technologicznych i sposobów prowadzenia wojen, w tym wojny informacyjnej, 
hybrydowej. 

Obecnie słusznie uważa się, że cyberwar, infowar, walka informacyjna, 
cyberterroryzm, netwar, informacyjni wojownicy, informacyjna dominacja, obrona  
w cyberprzestrzeni (cyberspace defence) czy informacyjny chaos to tylko 
neologizmy, dotyczące tego samego, ale bardzo szerokiego pojęcia wojny ery 
informacyjnej (information age warfare).3 W literaturze przedmiotu analizuje się 
również istotę kategorii, jaką jest cyberkonflikt „angażujący różne systemy ludzi, 
rzeczy, procesy i postrzegania, które związane są z sieciami komputerowymi, choć 
niekoniecznie całkowicie skomputeryzowane. Konfliktem cybernetycznym będzie 
zatem każdy konflikt, w którym sukces lub porażka są dla większości jego 
uczestników uzależnione od działań prowadzonych w sieciach komputerowych”.4 
Konflikt cybernetyczny może przybierać bardzo zróżnicowane formy: 

• aktywizmu (niedestrukcyjna działalność  informacyjno-propagandowa, np. 
na forach internetowych, czatach, portalach społecznościowych); 

• haktywizmu (stanowiącego kombinację aktywizmu i działań zakłócających 
funkcjonowanie określonych systemów komputerowych, np. poprzez 
blokowanie dostępu do serwerów); 

• cyberterroryzmu (politycznie motywowany atak na komputery, sieci lub 
systemy informatyczne w celu zniszczenia infrastruktury i wymuszenia na 

rządzie lub organizacji określonego działania lub zaniechania).5 

 
3 P. Sienkiewicz, H. Świeboda, Sieci teleinformatyczne jako instrument państwa – zjawisko walki 

informacyjnej [w:] M Madej, M. Terlikowski (red.): Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa. 
Warszawa 2009, s. 80 i nast.  

4  K. Liedel, P. Piasecka, Wojna cybernetyczna – wyzwania XXI wieku, Bezpieczeństwo Narodowe, Nr I-
2011/17, s. 17. 

5  Ibidem, s. 18. 
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Istotną kwestią w kontekście prowadzenia walki informacyjnej  
w cyberprzestrzeni, jest brak ograniczeń podmiotowych. Może ona bowiem toczyć 
się zarówno pomiędzy państwami, jak i z udziałem organizacji terrorystycznych, 
ruchów protestu (np. Anonymous) czy wręcz pojedynczych osób (hackerów, ale  
i zwykłych użytkowników sieci, aktywistów). 

Właśnie ten ostatni wspomniany aspekt przebiegu wojny będzie analizowany 
przez autorkę opracowania. 

 
Kontekst historyczny, geneza i przebieg konfliktu 
Kampania przeciwko Ukrainie prowadzona była przez wiele lat za pomocą 

środków politycznych, dyplomatycznych, ekonomicznych i informacyjnych. Jej 
nasilenie można było obserwować po obaleniu prezydenta W. Janukowycza. 
Sytuacja, która zaistniała po rewolucji ruchu opozycyjnego (Euromajdanu) na 
początku 2014 roku bardzo odpowiadała opracowanej przez W. Gierasimowa  
i przećwiczonej przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej praktyce koncepcji wojny 
hybrydowej.6 Moskwa wykorzystała niezadowolenie i krytyczną postawę wobec 
nowego rządu, reprezentowaną przez większość ludności cywilnej zamieszkującej 
Półwysep Krymski. Podjęła się realizacji działań, których celem było wsparcie sił 
prorosyjskich w dokonaniu rozłamu i odłączenie się od Ukrainy. Na Krymie 
„zainstalowano” bez insygniów wojskowych rosyjskie siły specjalne, które zajęły 
strategiczne pozycje (równolegle z działaniami na wschodzie Ukrainy). Przy 
wsparciu „zielonych ludzików” ruch prorosyjski na Półwyspie kontynuował swoje 
działania związane z aneksją. W kontrowersyjnym, bezprawnym referendum 
większość ludności opowiedziała się za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. Siły 
specjalne Rosji – a w opinii Kremla – „lokalne siły samoobrony” wspierały prorosyjski 
ruch, by „uniknąć rzekomej przemocy, która mogła mieć miejsce wobec 
mieszkających tam Rosjan”.7 Aneksji Krymu towarzyszyła prowadzona na niebywale 
szeroką skalę kampania propagandowa, która została wykorzystana jako środek 
celowej manipulacji informacjami. „W […] kampanii dezinformacji na temat sytuacji 
na Ukrainie uruchomiono wszystkie federalne kanały telewizyjne, radiowe, gazety, 
mnóstwo zasobów internetowych. Front informacyjny wsparli dyplomaci, politycy, 
politolodzy, eksperci, elity nauki i kultury. Front ten został rozwinięty wiele lat 
wcześniej. Na początku kryzysu ukraińskiego (Euromajdan) sprzężono go  
z dywersją ideologiczną, polityczną, socjokulturową, prowokacją, aktywnością 
dyplomacji. Słowem – uruchomiono działania wielokierunkowe i masowe. Po 
wojskowym zajęciu i inkorporacji Krymu do Rosji mechanizmy dezinformacji miały 
uwiarygodnić intencje Moskwy i ukryć braki w argumentacji co do działań 
wojskowych oraz samego wcielenia Krymu. Argumentacja ta była absurdalna: 
obawiano się „wtargnięcia banderowców na Krym”, „zajęcia baz Floty 
Czarnomorskiej przez NATO”, „derusyfikacji obywateli Ukrainy” itd.”8 Poza tym,  
w państwowych mediach rosyjskich permanentnie przedstawiano rewolucję na 
Majdanie jako ruch faszystowski i ekstremalnie rusofobiczny. Wojna informacyjna 

 
6  M. Banasik, Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Warszawa 

2018, s. 87-88. 
7  M. Malek, Moskaus Schlachtplane. Hintergrunde zu Russlands Krieg in der Ukraine, Osteuropa, 2014, 

64: 9-10, s. 103.. 
8  J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku. 

„Punkt Widzenia” 2014, nr 42, Warszawa 2014, s. 5. 
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została wymierzona w stronę rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy. Działania podjęte 
przez Federację Rosyjską na Krymie prowadzone były w ramach zakrojonej na 
szeroką skalę wojny hybrydowej.9 

Rosyjskie działania w rejonie Donbasu początkowo przebiegały według 
podobnego scenariusza, jak na Krymie. W celu przygotowania działań hybrydowych 
w tej części Ukrainy Moskwa przegrupowała na swoją granicę zachodnią wojska 
regularne. W ten sposób Kreml stworzył warunki do bezpośredniego 
konwencjonalnego wsparcia sił prorosyjskich i jednocześnie zastraszył władze 
Ukrainy. W 2014 roku, podczas ofensywy wojsk ukraińskich w obwodzie donieckim 
i ługańskim, te siły zostały wykorzystane. Wspólnie z separatystami przeciwko 
Ukraińcom walczyło od 3500 do 6500 tysiąca rosyjskich żołnierzy zorganizowanych 
w zgrupowania pancerne.10 Plany Putina wykluczały jednak całkowite „pobicie” sił 
ukraińskich, aby uniknąć uznania Rosji przez społeczność międzynarodową za 
stronę konfliktu, wskazując konsekwentnie, że jest to wewnętrzy problem Ukrainy. 
Taka polityka maskowania to element koncepcji wojny hybrydowej, na którą składa 
się też wojna informacyjna. Ponadto w Donbasie wykorzystany został również 
potencjał protestującej przeciwko władzom Ukrainy populacji prorosyjskiej.11 

 
9 W najprostszym ujęciu hybryda jest połączeniem elementów o różnym pochodzeniu i/lub strukturze.  

W przypadku konfliktów czy wojen hybrydowych możemy mówić o swoistej mieszance 
najskuteczniejszych metod i form prowadzenia rywalizacji. W literaturze przedmiotu istnieje wiele 
definicji wojny hybrydowej. Szeroką formułę definicyjną zaproponował David Kilcullen, wskazując, że 
wojna hybrydowa jest fenomenem polegającym na połączeniu działań zbrojnych i niezbrojnych, 
wojskowych i niewojskowych, oddziaływania państwowego i niepaństwowego, wewnętrznego  
i międzynarodowego, z zastosowaniem przemocy lub bez jej stosowania. Źródło: D. Kilcullen, The 
accidental guerrilla: fighting small wars in the midst of a big one. Oxford 2009, s. 4. William Nemeth 
twierdzi, że wojna hybrydowa jest współczesną formą wojny partyzanckiej, ale efektywniejszą ze 
względu na zastosowanie nowych technologii i nowoczesnych metod mobilizacji do walki. Źródło:  
W.J. Nemeth, Future war and Chechnya: A case for hybrid warfare. Montery, June 2002, s. 53. Na 
znaczenie technologii wskazują też A. Jacobs i G. Lasconjarias. Ponadto zaznaczają, że w wojnie 
hybrydowej są stosowane różnorodne instrumenty i formy oddziaływania, do których poza klasycznym 
użyciem sił zbrojnych można zaliczyć presję ekonomiczną, środki pomocy humanitarnej, oddziaływanie 
religijne, a także wykorzystanie wywiadu, sabotażu i dezinformacji. Wojna hybrydowa przybiera tym 
samym formę niewidzialnej inwazji. Źródło: A. Jacobs, G. Lasconjarias, NATO’s Hybrid Flanks: 
Handling Unconventional Warfare in the South and East , NDC Research Paper, no. 112, Rome 
21.04.2015, https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=798, dostęp: 07.04.2022, godz. 10.50. 
Studium przyszłości NATO wskazuje, że przyszły przeciwnik będzie łączył różne modele wojen  
i symultanicznie stosował kombinację działań konwencjonalnych, nieregularnych, terrorystycznych  
i kryminalnych – Multiply Futures Project – Navigating Towards 2030, Allied Command Transformation, 
Final Report, April 2009, s. 34, 

 https://www.act.nato.int/images/stories/events/2009/mfp/20090503_MFP_finalrep.pdf,  
 dostęp 07.04.2022, godz. 11.00. Zdefiniowania wojny hybrydowej w Polsce podjęło się m.in. Biuro 

Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). W propozycji nowych terminów w dziedzinie bezpieczeństwa 
wojna hybrydowa rozumiana jest jako wojna łącząca w sobie jednocześnie możliwe środki i metody 
przemocy, w tym zwłaszcza zbrojne działania regularne i nieregularne, operacje w cyberprzestrzeni 
oraz działania ekonomiczne, psychologiczne, kampanie informacyjne (propaganda) itp. Źródło: 
(Mini)słownik BBN: propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, 
https://www.bbn.gov.pl/pl/form/dodaj3,MINI-Slownik-BBN-Propozycje-nowych-terminow.html, dostęp: 
07.04.2022, godz. 11.05. Zob. M. Banasik, Wojna hybrydowa i jej konsekwencje…, op. cit. 

10 I. Sutyagin, Russian forces in Ukraine, Royal United Services Institute. Briefing Paper, Marz 2015, 
London, s. 3-4. 

11 Według spisu powszechnego z 2001 r., spośród 48,5 mln mieszkańców Ukrainy 17,3% stanowią 
Rosjanie, którzy w rubryce „język ojczysty” niemal bez wyjątku zaznaczają rosyjski. Dominujący  
w państwie etniczni Ukraińcy (77,8%) podają w tym wypadku przeważnie ukraiński. Czyni tak nieco 
ponad 85% z nich, podczas gdy pozostali uznają za ojczysty język rosyjski. Łącznie 61,2% obywateli 
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Demonstracje z jej udziałem, prowadzone wraz z zajmowaniem budynków 
administracji rządowej, wspierały siły specjalne i oficerowie wywiadu Federacji 
Rosyjskiej. Na szeroką skalę prowadzone były działania dezinformujące. Walki, 
które rozpoczęły się wówczas na wschodzie Ukrainy – trwały – z mniejszą lub 
większą intensywnością – przy próbach ustalenia z udziałem państw Zachodu 
formatu porozumienia – przez wiele lat, cały czas podtrzymując tlący się konflikt, 
który właściwie nigdy się nie zakończył, a przerodził w pełnowymiarową wojnę. 

21 lutego 2022 roku Władimir Putin wygłosił w godzinach wieczornych orędzie 
do narodu. W długim historycznym wywodzie stwierdził, że Ukraina jest integralną 
częścią rosyjskiej historii – zaznaczył, że została stworzona przez sowiecką Rosję. 
Poinformował też, że uznaje niepodległość separatystycznych republik –  Donieckiej 
Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W obecności kamer podpisał 
dekret w tej sprawie, a z przywódcami wspomnianych republik – umowę o przyjaźni, 
współpracy i wzajemnej pomocy. 

W nocy ze środy na czwartek tj. 23/24.02.2022 roku rozpoczęła się inwazja 
Rosji na Ukrainę. W orędziu, wyemitowanym tym razem wczesnym rankiem czasu 
moskiewskiego, prezydent Federacji Rosyjskiej poinformował, że podjął decyzję  
o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej, której celem jest „ochrona ludzi, 
którzy od ośmiu lat są zastraszani i poddawani ludobójstwu przez reżim kijowski.  
W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy oraz 
postawimy przed sądem tych, którzy dopuścili się wielu krwawych zbrodni na 
ludności cywilnej, w tym obywatelach Rosji”.12 Jako podstawę dla wszczęcia agresji 
wskazał prośbę republik separatystycznych o pomoc i obronę ludności. 
Jednocześnie ostrzegł on Zachód, że w przypadku próby aktywnego 
przeciwstawienia się działaniom Rosji, użyje ona całego swojego potencjału 
przeciwko państwom zachodnim. 24 lutego nad ranem Siły Zbrojne FR rozpoczęły 
uderzenie na obiekty infrastruktury militarnej na całym terytorium Ukrainy, a także 
na obiekty infrastruktury granicznej. Działania rozpoczęła seria ataków lotniczych  
i rakietowych (również z lądu i z morza) z udziałem grup dywersyjno-
rozpoznawczych na systemy obrony powietrznej (stacje radiolokacyjne i wyrzutnie 
rakiet), główne lotniska (wojskowe oraz na mający strategiczne znaczenie 
podkijowski Boryspol), a także bazy materiałowe (głównie składy amunicji) Sił 
Zbrojnych Ukrainy. Równocześnie wszczęto działania ofensywne z okupowanej 
części Donbasu.13 

W dniu, kiedy autorka oddawała artykuł do publikacji mijał 47 dzień wojny  
w Ukrainie. Już wiemy, że Prezydent Rosji, któremu nie udało się zrealizować 
koncepcji wojny błyskawicznej, gotów jest na każdy desperacki krok. Ukraina 
walczy. Stawiła opór i zaskoczyła planistów Kremla, choć Ci cały czas zaklinają 

 
uznaje za swój język rodzimy ukraiński, 38,3% – rosyjski, a 1,7% – inne języki. Źródło: P. Świeżak, 
Status języka rosyjskiego na Ukrainie. Bezpieczeństwo Narodowe, I-II – 2007/3-4, s. 292. Rosjanie 
stanowią większość ludności tylko na Krymie – 58,3%. W obwodzie donieckim odsetek Rosjan wynosi 
38,2%, w ługańskim – 39%, w charkowskim, zaporoskim i odeskim natomiast od 20,7 do 25,6% (dane 
ze spisu powszechnego z 2001 roku). Źródło: M. Malski, I. Zińko, Mniejszości narodowe w systemie 
politycznym Ukrainy. Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2020, s. 106. 

12 Inwazja Rosji na Ukrainę! Putin ogłosił rozpoczęcie operacji militarnej, 
 https://www.youtube.com/watch?v=qWoqC2iAiuI, dostęp: 07.04.2022, godz. 10.00. 
13 A. Wilk, M. Domańska, Rosyjski atak na Ukrainę, Ośrodek Studiów Wschodnich. Analizy, 24.02.2022, 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-02-24/rosyjski-atak-na-ukraine-24-lutego-godz-
900, dostęp: 07.04.2022, godz. 11.00. 
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rzeczywistość, że operacja przebiega sprawie i zgodnie z założeniami. Siła i jedność 
narodu ukraińskiego zaskoczyła nawet międzynarodową społeczność. Prezydent 
Ukrainy – Wołodymyr Zełenski, który zdaniem wielu pierwszy miał szukać 
schronienia na zachodzie, zostawiając swój kraj na pastwę rosyjskiego najeźdźcy, 
pozostał w kraju i od pierwszego dnia wojny codziennie zagrzewa Ukraińców do 
walki o swoją ojczyznę. Ponoszą tego niebywałe koszty – z tym najwyższym 
włącznie – utraty życia. Rosja oskarżana jest o ludobójstwo, zbrodnie wojenne, 
zbrodnie przeciwko ludzkości. Celem jej ataku są obiekty cywilne (szkoły, 
przedszkola, szpitale, osiedla mieszkalne, obiekty kultury etc.), ludność cywilna – 
kobiety, dzieci. Prokuratura Generalna Ukrainy podaje, że od rozpoczęcia rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę 167 dzieci zostało zabitych, a 279 rannych.14 Zbierane są dowody 
niezbędne do postawienia winnych przed międzynarodowymi sądami i trybunałami. 
Zełenski wezwał do powołania trybunału ws. zbrodni w Ukrainie.15 Rosja ugrzęzła. 
Koszty wojny mogą ją zrujnować. To już nie tylko bardzo dotkliwe straty w rosyjskiej 
armii16 i sprzęcie wojskowym, to także nakładane każdego dnia sankcje –  
o charakterze gospodarczym, politycznym, ekonomicznym, sankcje indywidualne  
i środki dyplomatyczne. Szacuje się, że Ukrainę opuściły już 4 miliony obywateli,  
z których większość znalazła schronienie w Polsce (ponad 2 miliony). 6,5 miliona 
osób zmieniło miejsce zamieszkania w obrębie Ukrainy.17 

Władimir Putin konsekwentnie dąży do odbudowy imperium, odwrócenia 
skutków rozpadu Związku Radzieckiego. Krym to tylko jeden z elementów układanki 
– nie pierwszy i o czym można było przekonać się w ostatnim czasie – nie ostatni. 
Celem istnienia owego imperium nie jest tylko trwanie. Konieczny jest rozwój, 
podboje i zwycięstwa. Jeśli nie ma możliwości ich realizacji na niwie gospodarczej 
(bo rosyjska gospodarka to głównie ropa i gaz, oligarchowie kontrolowani przez 
Kreml, import luksusu i w zasadzie niewiele więcej), to Putin musi zwyciężać 
politycznie. Jeśli historia ma go zapamiętać jako równego Piotrowi Wielkiemu czy 
Stalinowi – budujących i umacniających potęgę rosyjską – to uznał, że należy działać 
bezwzględnie i zdecydowanie. Tutaj właśnie należy doszukiwać się motywów jego 
działań w wojnie, która jest przedmiotem analizy. 

Przekaz kierowany przez Kreml wydaje się być oczywisty: trzeba chronić 
Rosjan żyjących poza granicami ojczyzny-matki, tym bardziej w państwach – 
zdaniem reżimu – upadających, w których dominuje faszyzm i najróżniejsze 
antyrosyjskie fobie. Trzeba walczyć o prawa i godne życie dla zwykłych ludzi. 
Przecież obywatele żyjący na Krymie i w Donbasie samorzutnie i z własnej woli 
organizowali się w oddziały samoobrony, żeby bronić się przed zbrodniarzami  

 
14 Wojna w Ukrainie. Rosja skupia się na przygotowaniu ofensywy na wschodzie Ukrainy, 07.04.2022, 

https://www.newsweek.pl/swiat/polityka/wojna-ukraina-rosja-6-kwietnia-rosja-skupia-sie-na-
przygotowaniu-ofensywy-na/yv4th6f, dostęp: 07.04.2022, godz.  13.30. 

15 Symbolem niejako tych zbrodni jest 36-tysięczne miasto na północ od Kijowa – Bucza. Po wycofaniu 
się Rosjan i ich sojuszników z tego rejonu, ukraińscy żołnierze i dziennikarze zastali tam zwłoki cywilów 
na drogach, miejsca egzekucji i masowy grób. Podaje się informacje o setkach zabitych, masakrze 
cywilów, którym wiązano ręce i strzelano w tył głowy. Źródło: M. Jędrysik, Co wiemy o mordach  
w Buczy? 04.04.2022,  https://oko.press/co-wiemy-o-mordach-w-buczy/, dostęp: 07.04.2022, godz. 
13.45. 

16 Według Sztabu Generalnego Ukrainy od początku wojny armia rosyjska straciła 17 tysięcy żołnierzy. 
Według zachodnich wywiadów straty te są nieco niższe. Rosja przyznaje się do zaledwie 1,3 tys. 
zabitych. Źródło: Wojna w Ukrainie…, op. cit.  

17 Wojna w Ukrainie…, op. cit.  
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z Majdanu. Federacja Rosyjska przestrzega prawa międzynarodowego, potępia 
łamanie konstytucji. To nie agresja, to wola ludu na Krymie w 2014 roku, przesądziła 
o tym, że zostały one uznane za część Rosji. Wolą prorosyjskich mieszkańców 
separatystycznych republik było ogłosić niepodległość i błagać Kreml o ratunek. 
Przecież dezinformacja nigdy nie jest kłamstwem. To taki sposób prezentowania 
informacji, aby odbiorca sam wyciągnął właściwe i korzystne dla dezinformującego 
wnioski. Swoje narracje Rosja buduje bardzo sprawnie, nagminnie posługując się 
dezinformacją. Łączy stare media z nowymi, eskalując napięcie i propagując 
wygodne dla siebie tezy. Należy jednak pamiętać, że Internet, rozwój technologii 
informacyjnych i ich upowszechnienie to w gruncie rzeczy broń obosieczna – która 
w każdej chwili może zostać wykorzystana przeciwko władzy, państwu i jego 
organom. Nie ulega wątpliwości, że „powstanie środowiska sieciowego sprzyja 
aktywności społecznej i reagowaniu na sytuacje i działania uważane za 
niesprawiedliwe”.18 Dobrym tego przykładem są liczne inicjatywy oddolne 
użytkowników nowych mediów, które zrodziły się zaraz po niesprowokowanej przez 
Ukrainę agresji Putina i ataku na ów kraj. 

 
Inicjatywy oddolne – wojna w sieci  
Równolegle do wojny prowadzonej na terenie Ukrainy, trwa walka  

w cyberprzestrzeni. Hakerzy zorganizowani w grupie Anonymous19 wypowiedzieli 
cyberwojnę Putinowi. „Żaden naród nie zasługuje na najazd pod wpływem złudzeń 
szaleńca. Nikt nie zasługuje na to, by żyć pod cenzurą, gdzie nie może mówić 
prawdy władzy. Jako aktywiści zawsze będziemy walczyć dla uciskanych! Jesteśmy 
#Anonymous #OpRussia”20 – ogłosili w pierwszych dniach ataku Rosji. 

7 kwietnia 2022 roku na Twitterze poinformowali, że włamali się do monitoringu 
Kremla. Na potwierdzenie tegoż faktu opublikowali nagrania, na których widać 
wnętrza siedziby Prezydenta Rosji. Atak w imieniu Anonymous przeprowadzili 
hakerzy z grupy The Black Rabbit, którzy twierdzą, że uzyskali dostęp do kamer 
monitoringu wizyjnego. „Kimkolwiek są, gdziekolwiek są, jesteśmy przeciwko 
każdemu, kto wykorzystuje ludzi i zabija niewinnych i dzieci. Nie spoczniemy, dopóki 
nie ujawnimy wszystkich waszych tajemnic. Nie będziecie w stanie nas 
powstrzymać"21 – zapowiedzieli hakerzy. „Teraz jesteśmy w zamku, na Kremlu"22 – 
dodali. To nie pierwszy atak kolektywu na Rosję i systemy monitoringu. Jeden z jego 
członków posługujący się na Twitterze pseudonimem DepaixPorteur na początku 
marca pochwalił się udanym przejęciem ponad 400 kamer rosyjskiego monitoringu 
publicznego. Na ekrany wyświetlające obraz z przemysłowych kamer nałożył 

wiadomość do Rosjan (m.in. „Putin zabija dzieci”, „352 ukraińskich cywilów nie żyje”, 

”Sława Ukrainie”).23 Celem ataku było dotarcie do obywateli Rosji  

 
18 T. R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa. Społeczeństwa. Ludzie. W poszukiwaniu nowego 

paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2018, s. 150. 
19 Globalna, zdecentralizowana grupa aktywistów działających w sieci, sprzeciwiająca się m.in. korupcji, 

ograniczaniu wolności obywatelskich, a także wojnie. Są oni określani także mianem haktywistów. 
Powstała w 2003 roku, a jej charakterystyczną cechą są maski. Źródło: Anonymous — kim są i czego 
chcą? https://www.youtube.com/watch?v=OSlwqKHTnn4, dostęp: 07.04.2022, godz. 15.00. 

20 Twitter.com/Anonymous. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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i rozpowszechnianie wśród nich prawdziwych informacji na temat wojny w kontrze 
wobec rosyjskiej propagandy i dezinformacji. 

W marcu haktywiści z Anonymous poinformowali także, że włamali się do 
danych rosyjskiego banku centralnego i zagrozili ujawnieniem dziesiątek tysięcy 
tajnych akt. Według agencji Ukrinform od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 
członkowie tej grupy zhakowali ponad 2500 oficjalnych rosyjskich i białoruskich stron 
internetowych oraz przeprowadzili bezprecedensowe ataki na strony rosyjskiego 
rządu.24 Zablokowane zostały m.in. strona rosyjskiego ministerstwa obrony, oficjalna 
witryna Kremla, strony rządowe, portal paliwowego giganta – Gazpromu. Wcześniej 
aktywiści kolektywu informowali także o wykradzeniu 40 000 plików  
z moskiewskiego Instytutu Bezpieczeństwa Jądrowego – „nie mamy możliwości 
przetłumaczenia takiej liczby rosyjskich dokumentów, więc bawcie się dobrze i dajcie 
znać, co znaleźliście” – napisali na Twitterze.25 Pochwalili się także udanym atakiem 
na stronę Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji. I podzielili się ze światem 
wydobytymi stamtąd danymi.26 

Anonymous wypowiadając w mediach społecznoościowych cyberwojnę Rosji, 
solidaryzuje się z Ukrainą i rozszerza swoje działania zadając bolesne ciosy 
reżimowi Putina. Organizacja postanowiła dotrzeć także bezpośrednio do obywateli 
Rosji i pokazać im, jak owa „operacja specjalna” wygląda z perspektywy 
mieszkańców atakowanych terenów. Rosyjska telewizja publiczna, wykorzystywana 
jako tuba propagandowa, została zhakowana i na ogólnodostępnych kanałach przez 
kilkanaście godzin nadawane były materiały tworzone przez ukraińskich reporterów. 
Były to nagrania z terenów dotkniętych działaniami wojennymi, także z Kijowa. 
Grupa podkreśliła, że ma to być ich wkład w szeroko rozumianą walkę  
z dezinformacją i propagandą rosyjskich służb, które od dnia ataku agregują 
nieprawdziwe wiadomości.27 Rosyjska telewizja Russia Today, aby pokazać swoim 
obywatelom, że ich kraj jest ofiarą licznych cyberataków, opublikowała mapę, na 
której widać ich skalę. Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema tak 
relacjonował na swoim profilu w social media jej publikację: „Mapa, którą powinien 
zobaczyć każdy! Cyfrowy obraz solidarności i bohaterstwa. Pokazuje, że na Wojnie 
jest Świat, nie tylko Europa! Telewizja Russia Today z siedzibą w Moskwie 
udostępniła właśnie mapę cyberataków skierowanych w jej kierunku. Przez skalę 
ataków, Rosja wykorzystuje ją jako propagandę, by pokazać jak świat ją niszczy. 
Mapa obrazuje tzw. ataki DDOS, a więc kierowane celem wygenerowania 
sztucznego ruchu na stronach internetowych botami i zablokowania ich działania. 
Narzędzie, którym najpierw w nas uderzano. Dla mnie pokazuje, że Europa i Świat 
będąc na cyberwojnie nie tylko się broni, ale też atakuje i jest razem! Telewizja (czyt. 
Russia Today) skwitowała go tak: „nie atakuje nas teraz tylko Antarktyda”. Hmmm 

 
24 Anonymous: mamy dostęp do monitoringu Kremla, 07.04.2022, 
 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-04-07/anonymous-mamy-dostep-do-monitoringu-kremla/, 

dostęp: 08.04.2022, godz. 16.00. 
25 Twitter.com/Anonymous ветеран. 
26 Twitter.com/Anonumous. News. 
27 B. Witoszka, Anonymous zhakowali rosyjską telewizję państwową. Puszczono materiały z Ukrainy, 

27.02.2022, 
 https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/anonymous-zhakowali-rosyjska-telewizje-

panstwowa-puszczono-materialy-z-ukrainy/hb83852, dostęp 08.04.2022, godz. 09.00. 
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drodzy Rosjanie. Do czasu. Ona też niebawem zacznie. Zdjęcie, które przejdzie do 
historii!”.28 

Innym przejawem cyberwojny wypowiedzianej przez kolektyw było ogłoszenie 
akcji #OpCyberBullyPutin przez zespół PWN-Bar, który działa w imieniu 
"haktywistów". Celem było ujawnianie wrażliwych informacji o prezydencie Rosji 
oraz innych osobach z kręgu władz.29 

Gdyby Rosjanie chcieli prowadzić w cyberprzestrzeni skuteczne akcje 
odwetowe, musieliby zaatakować kilkanaście, kilkadziesiąt krajów naraz. To jest 
niezwykle trudne i kosztowne przedsięwzięcie.30 Jak zauważa Aleksander 
Czarnowski, założyciel zajmującej się cyberbezpieczeństwem firmy Avet INS, 
„obecnie gospodarka jest dramatycznie uzależniona od IT. Jeśli zaatakujesz 
systemy informatyczne, gospodarka przestaje działać. I nie chodzi tylko  
o infrastrukturę krytyczną – telekomunikację, energetykę, wodę itp. Cała gospodarka 
jest zależna od IT”31 – zauważa. Jako przykład podaje Moskwę, gdzie po odcięciu 
rosyjskich banków od systemu SWIFT giełda w ogóle się nie otworzyła – 
„wystarczyło zablokować jeden system, by dotkliwie odczuła to ekonomia całego, 
uznawanego bądź co bądź za mocarstwo, kraju. Takich systemów – potencjalnych 
celów cyberataków – jest więcej”32 – dodał. 

Naturalnie nie tylko hakerzy z kolektywu Anonymous postanowili sprzeciwić się 
agresji Putina. Każdy internauta na całym świecie także może wspomóc działania 
na rzecz zakończenia wojny i przekonania zwykłych Rosjan, że żyją w świecie 
kłamstw i propagandy. W tym celu uruchomiona została akcja #Call Russia  
i dedykowana jej strona internetowa callrussia.org. Założona w Wilnie na Litwie 
inicjatywa ma na celu mobilizację głównie rosyjskojęzycznej diaspory na całym 
świecie, ale praktyka pokazała, że włączyło się do tych działań wielu internautów  
z całego świata.33 Na wspomnianej stronie użytkownicy mają możliwość połączenia 
się i anonimowej rozmowy z osobą, której numer pochodzi z bazy 40 milionów 
rosyjskich numerów telefonicznych. Wystarczy wejść na w/w witrynę, kliknąć  
w baner: „Zadzwoń teraz do Rosji” i losowo wygenerowany zostanie numer telefonu 
obywatela FR. Połączenie można zrealizować przez Whatsapp, Telegram lub 
wybierając zwykłe łącze. Po chwili pojawia się pytanie: „czy dotarłeś do osoby o tym 
numerze?” i możliwe warianty odpowiedzi: „rozmowa poszła dobrze, połączenie nie 
poszło dobrze, zajęty/brak odpowiedzi lub zły numer”.34 Na stronie głównej 
przeczytać można kilka ważnych apeli: „Tylko Rosjanie mogą powstrzymać Putina. 
Opinia świata nie ma dla Putina znaczenia. Nie boi się sankcji i nie przejmuje się 
poczynaniami światowych przywódców. Putin boi się tylko jednego – siły samego 

 
28 Linkedin.com/dr Maciej Kawecki. 
29 B. Witoszka, op. cit. 
30 B. Krzyżaniak, Wojna w sieci. „Bawcie się dobrze”, 28.02.2022, 
 https://www.forbes.pl/gospodarka/wojna-rosja-ukraina-anonymous-i-internauci-atakuja-putina/qj0zvr7, 

dostęp: 09.04.2022, godz. 11.00. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Według statystyk zamieszczonych na stronie callrussia.org, wykonano 127 000 połączeń, średnio  

3 połączenia do jednej osoby, 5 krajów, z których dzwoniono najczęściej to Litwa, Polska, Wielka 
Brytania, Niemcy i USA. Liczba krajów dzwoniących to 116. Źródło: 

 https://callrussia.org/eng?gclid=CjwKCAjwo8-SBhAlEiwAopc9W8ul6wxTBgMzj2x2Jv62Sb-
x3cGsZiZSI-4SnSaw09S-MZyoZmN-_xoChDAQAvD_BwE, dostęp: 11.04.2022, godz. 12.15. 

34 Ibidem. 



22 

 

narodu rosyjskiego. Rosjanie są jedynymi ludźmi, którzy mogą przeciwstawić się 
Putinowi, a czterdzieści milionów połączeń w ramach akcji „Call Russia” może im 
pomóc”.35 W innym miejscu zaś zamieszczono wezwanie: „Putin mówi tylko 
językiem przemocy. Kłamie (…). Jego pierwszymi ofiarami są Rosjanie. Rosyjscy 
rodzice nie wiedzą, że na Ukrainę wysyła się ich synów na śmierć. Rosjanie nie 
znają okrucieństw popełnianych w ich imieniu. Władimir Putin nie reprezentuje 
przyzwoitych Rosjan i jesteśmy zobowiązani do łączenia się z nimi za pomocą 
zachęty, prawdy i poparcia dla tego, co słuszne. Jeden telefon nie może zakończyć 
wojny. Ale miliony telefonów mogą. Władimir Putin może nakazać zrównanie  
z ziemią całych miast, ale my będziemy nadal docierać do przyzwoitych Rosjan, bo 
pierwszy dzień, w którym wystąpią przeciwko Putinowi, będzie ostatnim dniem 
wojny.36 Aby ułatwić komunikację z Rosjanami, administratorzy podają kilka 
wskazówek, jak przygotować się do takiej rozmowy i o co należy zadbać: „podaj 
swoje imię i nazwisko, skąd pochodzisz i dlaczego dzwonisz. Możesz rozpocząć 
rozmowę, wykazując szczere zainteresowanie tym, jak dana osoba rzeczywiście się 
czuje. Podziel się swoim związkiem z Rosją lub swoim dziedzictwem, dlaczego 
przejmujesz się tą sytuacją i przykładami tego, czego jesteś świadomy  
z wiadomości. Podziel się nadzieją, że takie informacje pomogą Rosjanom 
przeciwstawić się wojnie. Jeśli rozmowa idzie w złym kierunku, jeśli twierdzą, że 
kłamiesz, przełącz się na zadawanie pytań, a następnie pracuj nad ich 
odpowiedziami. Zalecamy ukrycie identyfikatora rozmówcy (…)”.37 

Akcję telefoniczną uzupełniała niejako inicjatywa związana z wysyłaniem SMS-
ów do Rosjan. Tym razem Anonymous (a konkretnie członkowie grupy Squad303) 
zdecydowali się na opracowanie i udostępnienie narzędzia, jakim jest bramka SMS, 
pozwalająca wysłać wiadomość tekstową na losowy numer należący do obywateli 
Federacji Rosyjskiej. Oddano także do dyspozycji zainteresowanych kilka wersji 
wiadomości w języku rosyjskim, z których jedna brzmiała np.: „Drodzy Rosjanie, 
wasze media podlegają cenzurze, a Kreml kłamie. Tysiące waszych żołnierzy  
i ukraińskich braci ginie w Ukrainie. Dowiedzcie się prawdy dzięki wolnym od cenzury 
przekazom internetowym oraz aplikacji Telegram. Czas obalić dyktatora, jakim jest 
Putin!”38 Według danych na dzień 15 marca 2022 roku 7 milionów Rosjan otrzymało 
takie wiadomości.39 W Rosji mieszka ok. 146 mln ludzi – co oznacza, że komunikacja 
dotarła do ok. 5% tamtejszej ludności. Wydawałoby się, że to stosunkowo niewiele, 
ale w obecnej sytuacji każda tego typu inicjatywa ma niebagatelne znaczenie. 

Inną możliwością, z jakiej mogli skorzystać użytkownicy Internetu było 
wykorzystanie opinii w Google do informowania Rosjan o wojnie. Tym razem to także 
grupa Anonymous zachęciła, by wybierać w Google Maps popularne miejsca w całej 
Rosji (restaurację, bar, sklep, siłownię, klub, fryzjera, cukiernię etc.) i wykorzystując 
możliwość pozostawienia o nich opinii, informować Rosjan o tym, co dzieje się za 
ich granicą. Dla tych, którzy nie znają języka rosyjskiego, przygotowano specjalny 
tekst w tym języku, którym można się było posłużyć: „Jedzenie było przepyszne! 
Niestety Putin popsuł nam apetyty, najeżdżając Ukrainę. Sprzeciw się swojemu 

 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 J. Szczęsny, Wyślij SMS do losowego Rosjanina. "Niech dowiedzą się prawdy o Putinie", 05.03.2022, 

https://antyweb.pl/rosja-sms-hackerzy-squad303, dostęp: 11.04.2022, godz. 13.00. 
39 Twitter.com/Anonymous . 
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dyktatorowi, przestań zabijać niewinnych ludzi! Twój rząd Cię okłamuje. Wstań!”40 
Inicjatorzy i internauci wskazywali, by przy wystawianiu opinii nie dawać oceny "zero 
gwiazdek", wręcz przeciwnie – wybrać pięć. Akcja ma bowiem na celu informowanie 
obywateli rosyjskich o wojnie, a nie szkodzenie tamtejszym biznesom. Z czasem 
pojawiła się sugestia, by korzystać także z serwisu yandex.ru, z którego korzysta 
większość Rosjan, aby oceniać odwiedzane obiekty i sprawdzać ich recenzje. 
Mechanizm, którym można informować o wojnie w Ukrainie na niniejszej stronie 
działa identycznie, jak w przypadku opinii Google. Pod wpływem ogromnej skali 
zjawiska, które zainicjowali haktywiści, po kilku dniach Google Maps (ale także inne 
analogicznie działające portale) zablokowały czasowo możliwość dodawania 
recenzji do niektórych miejsc w Rosji, a wpisy wykorzystywane do innych celów niż 
faktycznego opiniowania punktu gastronomicznego lub innego zostały usunięte. Tak 
tłumaczył niniejszą decyzję rzecznik Google: „Z uwagi na wzrost liczby przesyłanych 
treści w Mapach Google związanych z wojną na Ukrainie, wprowadziliśmy 
dodatkowe zabezpieczenia w celu monitorowania i wstrzymywania treści 
naruszających nasze zasady dotyczące Map, w tym tymczasowo zablokowaliśmy 
możliwość dodawania nowych recenzji, zdjęć i filmów w tym regionie".41 Warto także 
w tym miejscu wspomnieć o innej decyzji Google – największego na świecie 
sprzedawcy reklam internetowych pod względem przychodów – który poszedł w ślad 
za Twitterem i Snapchatem blokując reklamy rosyjskich podmiotów. Google zabronił 
rosyjskim mediom finansowanym przez państwo, kupowania lub sprzedawania 
reklam za pośrednictwem swojej technologii. Odwołał się również do swojej polityki 
dotyczącej wydarzeń drażliwych, która zakazuje marketingu mającego na celu 
wykorzystanie wojny, z wyjątkiem reklam protestacyjnych lub antywojennych.42 

Bezprecedensowa okazała się skala społecznej presji i nacisku, w tym również 
ta wyrażana w sieci, na podmioty, które pomimo decyzji Putina o napaści na Ukrainę 
zdecydowały się nadal prowadzić swoje interesy w państwie agresora. Jeffrey 
Sonnenfeld – prezes Yale Chief Executive Leadership Institute i Steven Tian – 
dyrektor ds. badań w Yale Chief Executive Leadership Institute opublikowali listę 
firm, które miały lub nadal mają relacje z Rosją.43 Wyodrębnili 5 grup spółek: te, które 
całkowicie wycofały się z Rosji; te, które czasowo zawiesiły swoją działalność, ale 
liczą na szybki powrót na rynek rosyjski; te, które ograniczają czasowo niektóre 
swoje aktywności, ale inne kontynuują; te, które kupują czas, czyli zawieszają nowe 
inwestycje rozwojowe oraz te, które okopały się na swoich pozycjach i dalej działają 
na rynku rosyjskim, tak jak przed inwazją na Ukrainę.44 Jeffrey Sonnenfeld i Steven 

 
40 Ibidem. 
41 O. Ziomek, Mapy Google: masowe "opinie" przyblokowane - to wbrew zasadom, 03.03.2022, 

https://www.dobreprogramy.pl/mapy-google-masowe-opinie-przyblokowane-to-wbrew-
zasadom,6743195286022752a, dostęp: 11.04.2022, godz. 13.30. 

42 U. Lesman, Google zawiesza sprzedaż reklam w Rosji. Kreml zwiększa presję cenzury, 04.03.2022, 
https://www.rp.pl/media/art35804531-google-zawiesza-sprzedaz-reklam-w-rosji-kreml-zwieksza-
presje-cenzury, dostęp: 11.04.2022, godz. 13.45. 

43 Sytuacja jest bardzo dynamiczna, status listy zmienia się permanentnie, aktualną wersję można śledzić 
na: Over 600 Companies Have Withdrawn from Russia-But Some Remain. 11.04.222, 
https://som.yale.edu/story/2022/over-600-companies-have-withdrawn-russia-some-remain,  

 dostęp: 11.04.2022, godz. 14.00. 
44 R. Lidke,  Presja konsumentów, akcjonariuszy i klientów biznesowych zmusza koncerny do wycofania 

się z Rosji, ale nie wszystkie. 20.03.2022, https://alebank.pl/presja-konsumentow-akcjonariuszy-i-
klientow-biznesowych-zmusza-koncerny-do-wycofania-sie-z-rosji-ale-nie-
wszystkie/?id=405467&catid=634&cat2id=23848, dostęp: 11.04.2022, godz. 14.00. 
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Tian w swoim komentarzu opublikowanym 16 marca w magazynie Fortune 
wspomnieli, że: „Pierwszego dnia, w którym nasza lista pojawiła się w CNBC, wiele 
spółek, które zidentyfikowaliśmy jako pozostające w Rosji, odnotowało spadek ich 
akcji o 15% do 30%, w dniu, w którym kluczowe indeksy rynkowe spadły tylko  
o 2-3%.”45 O to, aby zachodnie firmy wycofały się z kontaktów biznesowych z Rosją 
apelował od kilku tygodni prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Także Dmytro 
Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, w swoich wystąpieniach wymieniał 
konkretnie z nazwy firmy, które „nie wyszły” jeszcze z Rosji. Poza kwestiami 
moralnymi światowe koncerny stanęły przed trudnym wyborem, czy pozostać  
w Rosji i ponieść dotkliwe straty wizerunkowe, i być może zmierzyć się z bojkotem 
konsumentów oraz inwestorów na bogatym Zachodzie (jak długim i jak bolesnym – 
tego jeszcze wówczas nie byli w stanie przewidzieć), czy też od razu wycofać się  
z Rosji, co wiąże się z natychmiastowymi stratami finansowymi. Na reakcję 
społeczności internetowej nie trzeba było długo czekać. Przez sieć, media 
społecznościowe przetoczyła się fala krytyki, presji i nacisku na podmioty, które 
czerpią korzyści finansowe wspierając machinę wojenną Putina. Działania on-line 
miały oczywiście przełożenie na decyzje konsumenckie nie tylko w sieci, ale i off-
line. Większość światowych marek – ze względu na straty wizerunkowe i drastycznie 
rosnące straty finansowe (powszechny bojkot zakupów w tych sieciach) wycofało się 
z Rosji. Nestlé -– ten szwajcarski gigant spożywczy i znane francuskie marki: Leroy 
Merlin, Auchan, Decathlon – zdaje się, że najdłużej opierały się owej presji i podjęły 
kontrowersyjną decyzję o pozostaniu na rosyjskim rynku. Skala hejtu i bojkotu 
okazała się jednak dla nich niewyobrażalna. Kiedy w Polsce przeprowadzono 
badania na temat bojkotu marek (przed deklaracjami firm Nestle i Decathlon  
o zawieszeniu działalności w Rosji i ograniczaniu działalności Leroy Merlin), 74% 
badanych zamierzało bojkotować marki, które nadal prowadzą działalność w Rosji 
pomimo jej napaści na Ukrainę. Częściej taki zamiar deklarowali mieszkańcy miast 
powyżej 500 tysięcy oraz osoby powyżej 35. roku życia.46 SentiOne, polska firma 
zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej 
technologii sztucznej inteligencji, przeanalizowała ponad 75 tysięcy wypowiedzi we 
wszystkich językach europejskich na temat wojny w Ukrainie. W ciągu trzech tygodni 
(przełom marca i kwietnia) apele wzywające do bojkotu marek, które zostały na 
rynku rosyjskim, zyskały bardzo duże zasięgi i były wielokrotnie udostępniane. Wpis 
na twitterowym koncie portalu The Kyiv Independent nawołujący do bojkotowania 
Auchan, Alcampo (hiszpańska nazwa sieci Auchan), Leroy Merlin i Decathlonu 
dotarł do ponad 3 mln internautów i został polubiony 17 tysięcy razy.47 Leroy Merlin 
– francuski hipermarket budowlany, za sprawą decyzji swojej centrali, stał się 
najpopularniejszą marką w kontekście bojkotu – i należy tu mieć na myśli najbardziej 
negatywny wydźwięk owej popularności. Na etapie, gdy firma wciąż działała w Rosji, 
liczba wypowiedzi nawołujących do jej bojkotu nieustannie rosła. Według stanu na 

 
45 J. Sonnenfeld, S. Tian, A widely shared list of U.S. companies leaving and staying in Russia is holding 

business leaders accountable, 16.03.2022, https://fortune.com/2022/03/16/companies-leaving-russia-
list-accountability/, dostęp: 11.04.2022, godz. 14.10. 

46 Polacy zapowiadają bojkot marek, które nie wycofały się z Rosji, 29.03.2022, 
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polacy-bojkot-marek-ktore-nie-wycofaly-sie-z-rosji-decathlon-
leroy-merlin-auchan-danone-nestle, dostęp: 11.04.2022, godz. 14.35. 

47 Internauci bojkotują firmy, które zostały w Rosji. Kto na celowniku sieci? 06.04.2022, 
https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/internauci-bojkotuja-firmy-ktore-zostaly-rosji-celowniku-sieci-
107199, dostęp: 11.04.2022, godz. 14.40. 
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dzień 6 kwietnia 2022 roku jej Brand Health Index (czyli stosunek liczby pozytywnych 
komentarzy do negatywnych) wynosił 0,37, a internauci stworzyli dedykowany 
hasztag #boycottleroymerlin. Polski oddział placówki próbował załagodzić sytuację 
– 11 marca na jego oficjalnym facebook’owym profilu pojawiła się informacja  
o organizacji pomocy dla Ukraińców i zapewnienie, że nie ma żadnego wpływu na 
decyzje spółki-matki. Jednak ta wypowiedź tylko rozzłościła internautów i zyskała 
ponad 12 tysięcy reakcji wyrażających gniew (…).48 Podobnie wyglądała sytuacja 
sieci hipermarketów Auchan, należących do tej samej spółki co Decathlon i Leroy 
Merlin. Jeszcze w lutym mogła pochwalić się Brand Health Index na poziomie 0,65. 
Na początku kwietnia wynosił on 0,31, a większość rozmów w sieci na temat firmy 
dotyczyła bojkotu konsumenckiego.49 

To, że bojkot konsumencki firm handlowych, które postanowiły pozostać w Rosji 
to nie tylko hasła w mediach społecznościowych, potwierdzili także analitycy PKO 
BP. By sprawdzić, czy bojkot konsumencki działa, porównali dane o płatnościach 
kartami PKO BP w czterech sieciach handlowych zestawionych w pary — po jednej, 
która została w Rosji oraz po jednej, która zdecydowała się wycofać z tego kraju.  
W pierwszym przeanalizowanym przypadku obroty sklepów sieci, która pozostała  
w FR, spadały, gdy w tym samym czasie jej konkurencji, która porzuciła rosyjski 
rynek, rosły. W drugim przypadku dynamika obrotów od ok. 10 marca spadała obu 
firmom, ale o wiele szybciej w przypadku sieci, która pozostała w Rosji.50 Te, które 
pozostały aktywne w FR, miały niższą dynamikę obrotów niż konkurencja.  

 
Podsumowanie 
Powyższa analiza potwierdza przyjętą hipotezę badawczą, iż mamy do 

czynienia z wyjątkową skalą zaangażowania się „zwykłych” użytkowników sieci  
w wojnę. Wskazano i opatrzono przykładami najróżniejsze jej przejawy – od 
działalności informacyjno-propagandowej na forach, czatach, portalach 
społecznościowych, poprzez blokowanie dostępu do serwerów i stron rządowych, 
telefony i SMS-y do obywateli Rosji, aż po wyzwolenie tak silnej presji opinii 
publicznej, iż z obszaru Rosji wycofują się kolejni giganci, budujący pozycję sektora 
gospodarczego, a kolejne państwa i organizacje międzynarodowe nakładają 
bolesne sankcje. Wszystkie te działania sprawiły, że Rosja znalazła się w wyjątkowo 
niekorzystnym położeniu. Wycofała swoje siły z terenów Ukrainy północnej  
i  zachodniej, koncentrując je głównie w rejonie swoich przyczółków na wschodzie  
i południu. 

Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę tj. od 24 lutego 2022 roku wiele 
globalnych firm podjęło działania uderzające w Rosję. Część platform 
społecznościowych ograniczyła funkcjonowanie rosyjskich kont, inne firmy 
utrudniają eksport technologii do Rosji (uzupełniając sankcje nakładane przez 
państwa), co stanowi nowy poziom zaangażowania podmiotów prywatnych  
w konflikty międzynarodowe. To także zupełnie nowy etap w historii aktywności 
internautów, użytkowników nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
chcących wyrazić swój sprzeciw wobec agresji. Narastająca presja państw Zachodu, 
ograniczająca dostęp Rosji do zaawansowanych technologii, ale również skuteczne 

 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Twitter.com/PKO Research. 
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i efektywne działania użytkowników sieci (zarówno tych pojedynczych, jak  
i scalonych w ramach różnych grup hakerskich) mogą przyczynić się do dalszych 
kroków osłabiających rosyjską dezinformację w mediach społecznościowych, 
potencjał gospodarczy państwa i – należy tu wyrazić głęboką nadzieję – położą kres 
tej niesprawiedliwej, niezawinionej przez Ukrainę wojnie. 

W kontekście dalszych naukowych eksploracji z pewnością warto poczynić 
analizę porównawczą w nieco szerszym kontekście współczesnych wojen (nie tylko 
na przykładzie konfliktu w Ukrainie), by móc zweryfikować hipotezę, iż skala i skutki 
inicjatyw podjętych przez użytkowników nowych mediów, internautów – przeciwko 
agresorowi – były bezprecedensowe. 

 
Streszczenie 
Współczesne konflikty toczą się nie tylko w przestrzeni lądowej, powietrznej, 

morskiej czy kosmicznej, ale również w cyberprzestrzeni, w sieci, z użyciem nowych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w tym nowych mediów, z udziałem 
wielu różnych podmiotów (państwowych i niepaństwowych). To właśnie 
cyberprzestrzeń, wirtualne pole walki w kontekście wojny w Ukrainie, która 
rozpoczęła się 23/24 lutego 2022 roku, stanowi przedmiot badania w niniejszym 
artykule. W tekście celowo pomija się aspekt wykorzystania nowych technologii  
w sztuce wojennej. Autorka skupia się wyłącznie na oddolnych inicjatywach 
użytkowników nowych mediów, którzy postanowili sprzeciwić się agresji prezydenta 
Rosji – Władimira Putina. Zamierzeniem autora było zbadanie, jakie formy 
przybiera/ła aktywność internautów, użytkowników ICT’s w trwającej wojnie, 
przeciwko komu była/jest skierowana i czemu miała/ma służyć oraz jakie skutki, 
efekty wywołała lub spowoduje w dalszej perspektywie konfliktu. 

Słowa kluczowe: wojna w sieci, wojna cybernetyczna, wojna informacyjna, 
wojna hybrydowa, nowe media, wojna w Ukrainie. 

 
Summary 
Contemporary conflicts no longer take place only in land, air, sea or space, but 

also in cyberspace – online, with the use of new information and communication 
technologies, like new media and including different state and non-state entities.  
It is indeed cyberspace, a virtual battlefield in the context of the war in Ukraine, which 
began on February 23rd/24th of 2022, that is the subject of the study in this article. 
The text deliberately omits the aspect of using new technologies in war. The author 
focuses solely on the grassroots initiatives of new media users who have decided to 
oppose the aggression of the Russian president, Vladimir Putin. The author's 
intention was to investigate what forms the activity of online users and ICT users 
take/took in the ongoing war, against whom it was / is directed to and what purpose 
it has / had  and ultimately what effects it has caused or will cause in the long term 
of the conflict. 

Key words: network war, cyberwar, infowar, hybrid war, new media, war in 
Ukraine. 
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Arkadiusz DYMOWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 
KILKA AKTUALNYCH REFLEKSJI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 

KULTUROWEGO UKRAINY W ZAKRESIE KULTURY MATERIALNEJ 
 
 
Obecnie rozpatrywanie zagrożeń dla kultury w ramach tzw. miękkich 

elementów bezpieczeństwa jest podejściem, które nie budzi kontrowersji.1 Co 
więcej, jak wskazuje Jan Czaja, obok aspektów związanych z kulturą duchową 
ważnym elementem bezpieczeństwa kulturowego są także zagrożenia dla dóbr 
kultury materialnej: zabytków, pomników kultury, dzieł sztuki, świadectw rozwoju 
narodowego.2 Według konwencji paryskiej z 1970 r.3 za dobra kultury uważane są 
m.in. dobra, które ze względów religijnych lub świeckich uznawane są przez każde 
państwo za mające znaczenie dla archeologii, prehistorii, literatury, sztuki lub nauki 
i które należą do następujących kategorii: przedmioty uzyskane drogą wykopalisk 
archeologicznych (legalnych i nielegalnych) i odkryć archeologicznych oraz antyki 
liczące ponad 100 lat, takie jak napisy, monety i wyryte pieczęcie. Właśnie  
w odniesieniu to tego typu artefaktów, na przykładzie zazwyczaj niewielkich, łatwych 
w transporcie zabytków wykonanych z metali szlachetnych, nasuwa mi się kilka 
uwag dotyczących bezpieczeństwa kulturowego Ukrainy, zwłaszcza w nawiązaniu 
do aktualnej sytuacji politycznej. 

Ze względu na bogate dzieje tereny obecnej Ukrainy obfitują w znaleziska 
zabytków złotych i srebrnych, które mają dużą, czasami wręcz olbrzymią wartość 
zarówno historyczną, jak i materialną. W tym kontekście wystarczy wymienić tzw. 
złoto Scytów, czyli precjoza znajdowane m.in. w kurhanach scytyjskich, drogocenne 
przedmioty ze schyłkowego okresu antyku wiązane z Gotami i Hunami oraz 
kosztowności z okresu Rusi Kijowskiej. Pewne rozeznanie w tym względzie może 
dać choćby obejrzenie efektownych zbiorów Muzeum Historycznych Kosztowności 
Ukrainy w Kijowie. Jak wielką wagę, w tym polityczną, władze Ukrainy przywiązują 
do losów tego rodzaju zabytków, pokazują wydarzenia odnoszące się do kolekcji 
scytyjskiego złota wypożyczonej z czterech krymskich muzeów do Muzeum Allarda 
Piersona w Amsterdamie w 2014 r., krótko przed aneksją półwyspu przez Federację 
Rosyjską. O zwrot zbioru upomniały się zarówno władze ukraińskie, jak i muzea  
z Krymu wspierane przez władze rosyjskie. Na podstawie wyroków sądów 
holenderskich w dwóch instancjach: z grudnia 2016 r. i z października 2021 r. 
kolekcja ma zostać przekazana Ukrainie. Do drugiego ze wskazanych rozstrzygnięć 

 
1  Zob. np. K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. (w:) K. Żukrowska, M. Grącik (red.): 

Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2006, 26-27; A. Włodkowska Bezpieczeństwo kulturowe. 
(w:) K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.): Bezpieczeństwo państwa. Warszawa 2009, 
148; W. K. Jaruszewski, Twarde i miękkie elementy bezpieczeństwa narodowego. (w:) Rozprawy 
Społeczne, 2012, nr 2 (VI), 135; M. Bodziany, Bezpieczeństwo kulturowe Polski w „cieniu” zagrożeń 
XXI w. (w:) Wschodnioznawstwo, 2017, 11, 247; M. el Ghamari, Culture Security – Selected Issues. 
(w:) Economic and Regional Studies. 2017, vol. 10, No. 4, 96; D. Jach, Wybrane zagadnienia  
z zakresu bezpieczeństwa kulturowego. (w:) Wiedza Obronna, 2018, nr 1-2, s. 128. 

2  J.  Czaja, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2013, s. 17. 
3 Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, 

wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.  
(Dz. U. 1974, nr 20, poz.106). 
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sądowych ustosunkował się osobiście ukraiński prezydent, Wołodymyr Zełenski, 
nazywając je długo oczekiwanym zwycięstwem.4 

Biorąc pod uwagę europejskie standardy, w stosowanej przez siebie praktyce 
władze ukraińskie mają bardzo liberalne podejście do handlu i statusu 
własnościowego zabytków starożytnych i wczesnośredniowiecznych, które  
z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można określić jako 
pochodzące z lokalnych znalezisk, jeśli nie wprost z nielegalnych wykopalisk. Co 
prawda zgodnie z ukraińskim prawodawstwem zabytki archeologiczne stanowią 
własność państwa, nie mogą być przedmiotem transakcji handlowych i są wyłączne 
spod prawa do zasiedzenia rzeczy ruchomych, jednak praktycznie rzecz biorąc do 
konfiskaty takich artefaktów pozostających w rękach prywatnych konieczne jest 
udowodnienie, że pochodzą one z nielegalnego źródła. Sytuacja taka jest przede 
wszystkim wypadkową mało skutecznego systemu ochrony zabytków  
i nieefektywnego stosowania prawa, który to problem w mniejszym lub większym 
stopniu dotyczy lub do niedawna dotyczył większości krajów środkowo-  
i wschodnioeuropejskich po upadku komunizmu.5 Na Ukrainie istnieją imponujące 
kolekcje prywatne obejmujące bezcenne przedmioty zabytkowe niewątpliwie 
pozyskane z lokalnych znalezisk. Najbardziej znaną z takich kolekcji jest Platar, 
zgromadzona przez dwóch ukraińskich oligarchów Sergieja Płatonowa i Sergieja 
Tarutę, zdeponowana w Muzeum Narodowego Dziedzictwa Kulturowego Platar na 
terenie Ławry Pieczerskiej w Kijowie. Eksponaty z tej kolekcji, obejmującej m.in. 
złote przedmioty scytyjskie, greckie i rzymskie, bizantyńskie oraz pochodzące z Rusi 
Kijowskiej, były wystawiane za granicą, także na specjalnie zorganizowanej 
wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pomimo kontrowersji związanych  
z domniemanym nielegalnym źródłem pochodzenia zabytków, w otwarciu wystawy 
w 2008 r. uczestniczyli ówcześni prezydenci Polski i Ukrainy, Lech Kaczyński  
i Wiktor Juszczenko.6 

Do miejscowych kolekcji prywatnych trafia oczywiście tylko część 
pochodzących z wątpliwych pod względem legalności lub z całą pewnością  
z nielegalnych źródeł przedmiotów zaliczanych do ukraińskich dóbr kultury. Znaczna 
część jest wywożona z Ukrainy i trafia m.in. na rynek antykwaryczny w Europie 
Zachodniej i w Ameryce Północnej.7 Co prawda podejście zachodnich rządów do 
handlu zabytkami wątpliwego pochodzenia zaostrzyło się po roku 2014, kiedy 
Państwo Islamskie (ISIS) zajęło znaczne tereny na Bliskim Wschodzie i ze 
sprzedaży rabowanych w Syrii i w Iraku dóbr kultury uczyniło jedno z podstawowych 

 
4 https://www.rp.pl/biznes/art10771121-ukraina-dostanie-zloto-scytow; 

https://www.reuters.com/world/europe/dutch-appeals-court-crimean-gold-artefacts-awarded-ukrainian-
state-2021-10-26/;https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,27734683,amsterdam-
holenderski-sad-zdecydowal-krymskie-zloto-wroci.html (dostęp: 07.04.2022). 

5  Por. M. Trzciński, Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Wspólne problemy, wspólne obowiązki  
(w:) Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2013, 4, s. 360. 

6 https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C72563%2Cskarby-ukrainy-z-kolekcji-platar-wystawa-w-
muzeum-narodowym.html;  

 http://przegladpm.blogspot.com/2016/09/kontrowersje-woko-wystawy-ukrainskiej.html  
 (dostęp: 08.04.2022); zob. również M. Trzciński, Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Wspólne 

problemy, wspólne obowiązki. (w:) Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2013, 4, s. 355. 
7  Y.P. Gershkovich, Khranyteli nelehalʹnykh starozhytnostey v Ukrayini. (w:) Arkheolohiya, 2005,  

3, 92-95; S.A. Hardy, Private ‘rescue’-by-purchase of stolen cultural goods: The material and social 
consequences and the complicity of Europe and North America. (w:) International Journal for Crime, 
Justice and Social Democracy, 2021, 10(1), s. 66. 
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źródeł swojego dochodu,8 jednak proceder ten nie został w sposób radykalny 
ograniczony. Zabytki najprawdopodobniej pochodzące z Ukrainy w dalszym ciągu 
można bez problemu znaleźć w ofercie zachodnich domów aukcyjnych. Pewna 
część takich przedmiotów, zwłaszcza o relatywnie niewielkiej wartości materialnej, 
trafia także do Polski, gdzie rynek antykwaryczny nie jest tak chłonny i tak zasobny, 
jak na Zachodzie. Chociaż nie dysponujemy wiarygodnymi danymi na temat 
rzeczywistej skali przestępczości związanej z przemytem i handlem ukraińskimi 
zabytkami, można założyć, że polskie służby policyjne i graniczne ujawniają jedynie 
niewielką jej część.9 Wreszcie, choć w tym względzie musimy opierać się na 
trudnych do weryfikacji pogłoskach, dobra kultury materialnej Ukrainy mogą 
nielegalnie trafiać do Rosji, do tamtejszych prywatnych kolekcji.10 

Warto się zastanowić, analizując uwarunkowania według stanu na połowę 
kwietnia 2022 r., jaki wpływ na opisaną wyżej sytuację może mieć rosyjska agresja 
na Ukrainę rozpoczęta w lutym tego samego roku. W tym kontekście, obok 
oczywistego w czasie wojny zagrożenia dóbr kultury fizycznym zniszczeniem  
w wyniku bombardowań, ostrzału, lub bezpośrednich walk,11 należy brać pod uwagę 
co najmniej trzy aspekty. Po pierwsze, podczas konfliktów zbrojnych oraz 
związanego z nimi chaosu i osłabienia władzy często dochodzi do rabowania kolekcji 
zabytków, zarówno zbiorów publicznych, jak i prywatnych. Najbardziej znanym 
przykładem dla ostatnich dekad jest powszechne grabienie muzeów podczas dwóch 
amerykańskich interwencji w Iraku w 1991 r. i 2003 r.12 W kwietniu 2022 r. pojawiły 
się pierwsze informacje, że rosyjscy żołnierze plądrują muzea na zajętych przez 
siebie terenach Ukrainy13, co pozwala domniemywać, że kolejne tego typu zdarzenia 
z dużym prawdopodobieństwem będą miały miejsce, także w odniesieniu do 
cennych i łatwych do przewożenia zabytków z metali szlachetnych. Zwłaszcza, że 
grabież mienia ruchomego dokonywana przez rosyjskich wojskowych na Ukrainie 
zdaje się być zjawiskiem masowym. Jednocześnie mają miejsce kradzieże 
popełniane przez miejscowych szabrowników. Po drugie, istnieje ryzyko 
zorganizowania przez władze rosyjskie przejęcia eksponatów muzealnych 
przechowywanych na Ukrainie w celu ich włączenia do rosyjskich kolekcji 

 
8  L. A. Amineddoleh, Cultural Heritage Vandalism and Looting: The Role of Terrorist Organizations, 

Public Institutions and Private Collectors. (w:) Santander Art and Culture Law Review. 2015, 2/(1),  
s. 40-42; zob. również treść Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2199 z 2015 r. oraz nr 2347  
z 2017 r. 

9 Zob. np. O. Jakubowski, Zagrożenia dziedzictwa kulturowego na świecie. (w:) Santander Art and Culture 
Law Review, 2011, 1/(4), s. 228-234; M. Trzciński, Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Wspólne 
problemy, wspólne obowiązki. (w:) Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2013, 4, s. 358-360; 
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/110968,Cenne-zabytki-z-Ukrainy-odzyskane.html  

 (dostęp: 08.04.2022). 
10 Na temat kolekcji dzieł sztuki i antyków zgromadzonych przez rosyjskich oligarchów zob. np. 

https://www.theartnewspaper.com/2022/02/28/here-are-some-of-russias-wealthiest-art-collectors-
facing-western-sanctions (dostęp: 12.04.2022). Zob. również O. Jakubowski, Zjawisko przemytu dóbr 
kultury. (w:) Archiwum kryminologii, 2014, XXXVI, s. 391, przyp. 9. 

11 Zob. np. https://www.pism.pl/publikacje/rosyjska-agresja-na-ukraine-a-zagrozenie-dla-dziedzictwa-
kulturowego (dostęp: 13.04.2022). 

12 Zob. np. A. Klumpa, Ochrona dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych. (w:) Refleksje, 2012,  
6, s. 88-94. 

13 https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2919732,Wyniesli-nawet-marmurowy-sedes-Rosjanie-
pladruja-muzea-i-obiekty-sakralne-na-Ukrainie (dostęp: 11.04.2022). 
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publicznych.14 Przytoczony wcześniej przykład scytyjskiego złota z Krymu pokazuje, 
że Rosja rości sobie prawa co najmniej do części ukraińskich zbiorów muzealnych. 
I wreszcie po trzecie, kilka milionów uchodźców z Ukrainy przedostało się do 
leżących dalej na zachód państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przede 
wszystkim do Polski. Co oczywiste, ruch graniczny jest w takich okolicznościach 
słabiej kontrolowany niż zazwyczaj. W takich warunkach mogą być na większą niż 
do tej pory skalę przemycane z Ukrainy dobra kultury materialnej, np. pochodzące  
z prywatnych zbiorów lub z kradzieży. Dotyczy to zwłaszcza niewielkich 
przedmiotów, nierzadko o dużej wartości materialnej. 

Tak więc wiele wskazuje na to, że bezpieczeństwo kulturowe Ukrainy –  
w zakresie ochrony dóbr kultury materialnej m.in. w odniesieniu do przedmiotów 
zabytkowych wykonanych z metali szlachetnych – się pogorszy. Zjawisko to  
w znacznym stopniu wiąże się z polską granicą i z terenem Polski. W związku z tym 
polskie służby policyjne i graniczne powinny zwrócić baczniejszą niż do tej pory 
uwagę na przemyt i handel zabytkami pochodzącymi z Ukrainy. Wśród nich mogą 
być obiekty szczególnie cenne z punktu widzenia ukraińskiej historii i kultury, a co 
za tym idzie kluczowe pod kątem bezpieczeństwa kulturowego tego kraju. 

 
Streszczenie 
W artykule przestawiono niektóre aktualne zagrożenia dla bezpieczeństwa 

kulturowego Ukrainy związane z rosyjską agresją na ten kraj rozpoczętą w lutym 
2022 r. Część z nich odnosi się do kultury materialnej. Na Ukrainie, podobnie jak 
podczas innych konfliktów zbrojnych oraz związanego z nimi chaosu i osłabienia 
władzy, może dojść do rabowania cennych kolekcji zabytków, zarówno zbiorów 
publicznych, jak i prywatnych. Istnieje także ryzyko zorganizowania przez władze 
rosyjskie przejęcia eksponatów muzealnych przechowywanych na Ukrainie w celu 
ich włączenia do rosyjskich kolekcji publicznych. Ponadto trzeba brać pod uwagę, 
że kilka milionów uchodźców z Ukrainy przedostało się do leżących dalej na zachód 
państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim do Polski. Co 
oczywiste, ruch graniczny jest w takich okolicznościach słabiej kontrolowany niż 
zazwyczaj. W takich warunkach mogą być na większą niż do tej pory skalę 
przemycane z Ukrainy dobra kultury materialnej, np. pochodzące z prywatnych 
zbiorów lub z kradzieży. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo kulturowe, Ukraina, rosyjska agresja, 
dziedzictwo kulturowe, kultura materialna. 
 

Summary 
The article presents some of the current threats to the cultural security of 

Ukraine related to the Russian aggression on this country that began in February 
2022. Some of them refer to material culture. In Ukraine, as during other armed 
conflicts and the ensuing chaos and weakening of power, important collections of 
artefacts, both public and private, may be robbed. There is also a risk that the 
Russian authorities will organize the seizure of museum exhibits stored in Ukraine 
for inclusion in Russian public collections. Moreover, it must be taken into account 

 
14 Takie obawy, w szczególności w odniesieniu do scytyjskiego złota, są wyrażane publicznie; zob. np. 

https://www.npr.org/2022/02/25/1083074854/ukraine-cultural-treasures-museums-
curators?t=1649837842614 (dostęp: 13.04.2022). 
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that several million refugees from Ukraine have found their way to the countries of 
Central and Eastern Europe located further to the west, especially Poland. 
Obviously, border traffic under such circumstances is less controlled than usual. In 
such conditions, material cultural goods, such as those from private collections or 
theft, may be smuggled from Ukraine on a larger scale than before. 

Key words: cultural security, Ukraine, Russian aggression, cultural heritage, 
material culture. 
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EQUAL ACCESS TO HEALTHCARE IN INTERNATIONAL STANDARDS  
AND POLISH CONSTITUTIONAL PROVISIONS 

 
Introduction 
The aim of the article is to present certain international law regulations 

associated with provision of access to healthcare from the perspective of equality1. 
It is going to be accompanied by a reflection on the impact of the above regulations 
on the provisions of the Polish Constitution. Four preliminary research postulates 
were assumed, to be verified in the course of the analysis. They are: 1) from the 
presented point of view, equality is closely connected to the internationally 
recognised right to health; 2) the right to health within the so-called second 
generation of human rights is not of self-executive character, so there is no uniform, 
international understanding of equal access to healthcare; 3) states are bound by 
the general prohibition of discrimination; 4) the decisions issued by courts in the 
cases related to access to healthcare are problematic, if they are associated with 
additional state funding. 

 
The right to health as a determinant of access to healthcare 
Nowadays, international legal standards directly guarantee the right to health. 

It is a broad term that includes the right to healthcare. J.P. Ruger noted that “it would 
be difficult to find a human right that is more controversial or unclear than the right 
to health”.2 B. Toebes added that it is characterised by “conceptual confusion, as 
well as absence of effective implementation”.3 It is definitely a right, the precise 
contents of which have not been defined. This is visible even in the names, because 
apart from the “right to health”, there also appear such terms as the “right to 
healthcare”, the “right to medical care” or the ”right to health protection”. Domestic 
legal systems apply different terms, but it should be emphasised that in international 
law, the term that is most commonly used is the right to health.4 The right to health 
is not the same as being healthy. The name may be misleading, but health, to  
a significant degree, remains a subjective condition that depends on a personal 
feeling. No country, not to mention international organisation, has been able to 
guarantee the impossible, i.e. to guarantee that a person will always be healthy, 
whatever the circumstances. The right to health is rather a theoretical guarantee that 
everyone, whatever their status, will have equal access to benefiting from the highest 

 
1  The project was financed from the funds of the National Science Center granted on the basis of decision 

number DEC-2012/05 / B / HS5 / 01719. 
2  J.P. Ruger, Toward a Theory of a right to health: capability and incompletely theorized agreements, 

Yale Journal of Law & the Humanities. 2006, no 18(2), p. 273. 
3  B. Toebes, The Right to health as a human right in international law, Intersentia. Antwerp 1999,  

pp. 259-260. 
4  It expresses a certain mental shortcut which is permissible within the context of other human rights. 

Another mental shortcut is the term “right to life”, “right to due process” or the “right to water”. 
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achievable level of health. In collective terms, it is a certain guarantee standard, while 
in personal terms – a subjective right.5 

The axiological justification of the right to health, including the right to 
healthcare, is the notion of personal human dignity. It has not been defined, and 
initially it used to be associated more with people’s social status and their ability to 
hold a public office (cursus honorum).6 W. Osiatyński was right to note that “the only 
general term acceptable to the proponents of all the concepts of rights, was the 
vague and ambiguous term of human dignity”.7 However, taking into account its 
normative indefiniteness, may it be subject to judicial interpretation? For a long time, 
it had been subject to considerations of extralegal, philosophical and political 
character, and was closely associated with ethics. However, in the last two decades 
of the 20th century, there appeared more and more opinions that the issue of 
personal dignity is of normative character.8 They were connected with the thesis on 
development of the global ius commune of human rights.9 Based on that thesis, the 
universal concept of “human dignity” was to serve as the “common value of 
supranational court dialogue”. It has been noted that the dialogue has been 
developing more and more dynamically over the last several years. The evidence is 
visible in the decisions issued by international courts (including, in particular, the 
European Court of Human Rights) associated, among others, with the issues of 
health.10 Despite that, the term of personal dignity remains undefined, and that gap 
should be filled with interpretation in the form of decisions. However, there exists  
a significant relationship between human dignity and health, including in terms of 
access to healthcare. Violations of dignity have negative impact on health condition, 
and there also exists a reverse tendency, i.e. the activities aimed at improving health 
condition also reinforce dignity. However, that relationship remains undefined and 
complex,11 which results in a terra incognita between health and dignity, which is still 
waiting for “full discovery and its Copernicuses, Galileos and Newtons”.12 This is not 
changed by the fact that, for more than a dozen years, the World Health Organisation 
has been promoting the human rights based approach to health – HRBAH.13  
It consists in associating the issues of health with human rights, including the right 
to health. Human rights are to provide the reference point for development and 

 
5  J. Barcik, Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego (International Health Law), C.H. Beck. Warsaw 

2013, pp. 54-55.  
6 C. McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, European Journal of 

International Law. 2008, no 19(4), p. 656. 
7  W. Osiatyński, Wprowadzenie do praw człowieka (Introduction to human rights),  
 https://www.hfhr.pl/wpcontent/uploads/2016/02/WiktorOsiatynskiWprowadzenieDoPojeciaPrawCzlowi

eka.pdf (access: 5.02.2022). 
8  O. Schachter, Human Dignity as a Normative Concept,  American Journal of International Law. 1983, 

no 77(4), pp. 848-54. 
9 P.G. Carozza, My Friend is a Stranger: The Death Penalty and the Global Ius Commune of Human 

Rights, Texas Law Review. 2003, no 81, pp. 1031-1089. 
10 J. Barcik, Międzynarodowe…, pp. 68-69. 
11 Ibid, pp. 68-69. 
12 J. Mann, Dignity and health: the UNHR’s revolutionary first article, Health and Human Rights. 2001, no 

3(2), pp. 32, 38. 
13 One of the seven aims of activities of the WHO included in the WHO Eleventh General Programme of 

Work (2006-2015) was the promotion of the universal scope of the right to health, gender equality and 
the health-related human rights, see: The WHO Eleventh General Programme of Work (2006-2015). 
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implementation of domestic health legislation, programmes and policies.14 One of 
the important elements HRBAR is common access to the healthcare system and 
guarantee of equality and lack of discrimination in that scope.15 

The first international agreement on human rights which expressis verbis 
classified health as a protected right, was the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (hereinafter: ICESCR).16 Article 12 of the ICESCR 
recognised “the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard 
of physical and mental health”. It had not been defined, so article 12.2 indicates the 
steps to be taken by the states to achieve the realisation of that right. Some of the 
steps are of preventive character. What is also very important for recognition of the 
right to health is the common acceptance of the ICESCR. It has been ratified by 171 
states. 

The right to health is also included in more than a dozen international sector 
agreements of common character, related to human rights. These include, in 
particular: article 24 of the Convention on Rights of the Child of 1989;17 article 12 of 
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 
1979;18 article 25 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 
2006;19 article 28, 43, 45 of the International Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families of 1990;20 article  
5 point e (iv) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination of 1965;21 article 24 of the Convention on the Status of Refugees of 
1951;22 article 7 section 2 of the ILO Convention (No. 169) concerning Indigenous 
and Tribal Peoples in Independent Countries.23 

To a different degree, also regional agreements address the issue of the right 
to health – the agreements which constitute the foundations of the protection of 
human rights in the respective continents. In Europe, these include: article 11 of the 

 
14 25 Questions & Answers, Health & Human Rights, WHO Health & Human Rights Publication Series 1 

(2002) 16. 
15 Ibid., pp. 16-18. 
16 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), http://www.un-

documents.net/icescr.htm (access: 5.02.2022). 
17 Convention on Rights of the Child (1989), https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

(access: 5.02.2022). 
18 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ (access: 5.02.2022). 
19 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006), 
 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities.html (access: 5.02.2022). 
20 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families (1990),  
 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx (access: 5.02.2022). 
21 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965), 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx (access: 5.02.2022). 
22 Convention on the Status of Refugees (1951), 
 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/refugees.pdf (access: 5.02.2022). 
23 ILO Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989), 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 
(access: 5.02.2022). 
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European Social Charter of 1961,24 amended in 1996 and art. 35 of the EU Charter 
of Fundamental Rights.25  

 
The right to health as the so-called second-generation right 
The right to health is included in the so-called second generation of human 

rights, which means that it is deprived of the normative element of self-execution, 
and thus it is more difficult to seek that right before court. Furthermore, its execution 
depends on the cultural context and economic environment. Its actual execution 
depends, in particular, on the latter factor, i.e. the economic capacities of the given 
state. The right to health for everyone depends on the actual financial condition of  
a state. Article 12 of the ICESCR reflects that dependence by mentioning the 
“highest” as well as “attainable” health condition. Sometimes it is extremely difficult 
to assess what “the highest attainable” health condition means, i.e. to specifically 
determine whether the state respects the right to health by providing the “highest 
attainable" standard, or whether it possesses unused capacities for improving the 
current health condition. 

The right to health is not a self-executing right, so it consists in gradual 
execution. That type of obligation is created by article 2.1 of the ICESCR, where 
each state party “undertakes to take steps, individually and through international 
assistance and co-operation (…) to the maximum of its (state’s – JB) available 
resources, with a view to achieving progressively the full realisation of the rights 
recognised in the present Covenant by all appropriate means, including particularly 
the adoption of legislative measures. ”In practice, numerous states ignore that 
obligation by invoking the vague, unspecified scope of the right to health and the 
impossibility to realise that right.26 That practice is accompanied by the ineffective 
mechanism of international control. In the words of R. Goodman and D. Jinks, there 
occurs the phenomenon of “incomplete internalization” of a right.27 Even if domestic 
courts take the cases in the scope of realisation of the right to health, they often only 
issue a general statement of its violation and of the order to repair it with any and all 
the means that the state authorities consider possible and proper.28 Courts avoid 
clear specification of the means that should be applied in such situations.29 Thus, on 
the one hand, they refrain from extensive research that would have to be performed 
to determine the necessary means, and on the other – they want to provide the 
competent state authorities with a certain degree of freedom in the scope of the 
applied means, assuming that they are more familiar with the actual needs and 
capacities.30 An example of such an attitude is the case of Bermudez et al. v. 

 
24 European Social Charter (1961),  
 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/035 (access: 5.02.2022). 
25 Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000), Official Journal of the EU, C 83/389, 

30.3.2010. 
26 M. J. Dennis, D.P. Stewart, Justiciability of Economic, Social, and Cultural Rights: Should There Be an 

International Complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to Food, Water, Housing, and Health?, 
American Journal of International Law. 2004, no 98(3), pp. 462-515. 

27 R. Goodman, D. Jinks, Incomplete Internalization and Compliance with Human Rights Law, European 
Journal of International Law. 2008, no 19(4), pp. 725-748. 

28 E. Wiles, Aspirational principles or enforceable rights? The future for socio-economic rights in national 
law, American University International Law Review. 2006, no 21(1), p. 47. 

29 Ibid,  p. 47. 
30 J. Barcik, Międzynarodowe…, pp. 73-76. 
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Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,31 in which the Venezuelan Supreme Court 
assessed whether people with the HIV/AIDS virus had the right to free medication. 
The court stated that states are obliged related to prevention, as a foundation of the 
right to health. At the same time, however, the court generally obliged the Ministry 
of Health to perform effective examinations of the needs of people suffering from the 
HIV/AIDS virus and to take them into account when developing the next state budget. 
What is also problematic is the issue of whether courts may make decisions on the 
means that cause spending from the state budget. They do it unwillingly and only 
when absolutely necessary,32 which is demonstrated in the often quoted decision of 
the Constitutional Court of South Africa in the case of Soobramoney v. Minister of 
Health, Kwazulu-Natal.33 The plaintiff, diagnosed with an incurable case of diabetes, 
was refused kidney dialysis by a local hospital which invoked its limited capacities 
and the need to use them for patients with better prognosis. The court considered 
that the right to health does not include the obligation of the state to provide the 
plaintiff with the procedures it applied for. The medical procedures of treatment for 
people with incurable diseases may not have priority before other procedures, 
especially preventive ones. The right to health protection is subject to the 
interpretation that depends on the availability of medical resources. If the right to 
dialyses were granted to the plaintiff, then, to avoid discrimination, it would have to 
be granted to other people with the same condition as the plaintiff. The court would 
expand, to an unacceptable degree, the programme of dialyses, thus exposing the 
state to additional expenditure, not specified in the healthcare budget. According to 
the court, it only has limited competences for handling such issues, while the 
responsibility for balancing the health protection budget and for making the decisions 
on the priorities of that protection, rests upon the competent state authorities. The 
above decision limits, in a negative manner, the capacity for judicial interpretation of 
the right to health aimed at expanding that scope. At the same time, however, the 
constitutional court demonstrated responsibility for the budget. 

The gradual realisation of the right to health makes it necessary to determine  
a certain minimum level of obligations of the state. The Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights (hereinafter: CESCR) undertook to specify such “core 
right to health” on the basis of the ICESCR, through legally non-binding general 
comments to the provisions of the Covenant. In comment No. 3 (entitled “the nature 
of states parties’ obligations”) to article 2.1 of the ICESCR,34 the Committee 
formulated the concept of “core obligations” of the states in the scope of the rights 
guaranteed by the ICESCR.35 They must be followed by the states, or otherwise the 
provisions of the Covenant would lose their raison d’etre. In turn, it is possible for the 
respective states to expand the adopted solutions through acts of internal law. 
Therefore, the right to health has complex two-element structure, consisting of the 

 
31 Bermudez et al. v. Ministerio de Sanidady Asistencia Social, Supreme Court of Justice of Venezuela, 

Case No. 15.789, Decision No. 916 (1999), Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Courting 
Rights: Case Studies in Litigating the Human Rights of People Living with HIV, 66, UNAIDS/06.01E 
(March 2006). 

32 E. Wiles, ‘Aspirational…, p. 47 
33 Soobramoney v. Minister of Health, Kwazulu-Natal 1998 1 SA 765 (CC), 1997 (12) BCLR, 1696 (CC). 
34 CESCR General Comment No. 3: The Nature of States Parties’ Obligations (Art. 2, Para. 1, of the 

Covenant) (1990),  http://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf (access: 5.02.2022). 
35 K. Young, The Minimum Core of Economic and Social Rights: A Concept in Search of Content, Yale 

Journal of International Law. 2008, no 33, pp. 113-175. 
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obligatory foundation in the form of “core obligations” that have to be guaranteed 
immediately, and the additional obligations to be executed gradually. It should be 
emphasised that even lack of available resources does not release a state from the 
need to perform the “fundamental obligations”. In such a case, states should provide 
the “widest possible” level of exercising the right, adequately to the given situation. 
We should remember that the obligations under the ICESCR, including those 
associated with the right to health, are both obligations of conduct and obligations of 
result. Within them, the states should undertake the “proper steps” to ensure the right 
is realised. What is particularly important for the sector of health, the steps may be 
of legislative character, as well as include administrative, financial, educational, 
social and other available resources. In the case of adoption of laws, it is extremely 
important to provide court control of the realisation of the granted rights.36 The 
concept of ”core obligations” regarding the right to health was developed by CESCR 
in the next comment No. 14 to article 12 of the ICESCR (CESCR General Comment 
No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12of the 
Covenant) (2000)).37 In point 43 of the comment, it expressis verbis stated that the 
provision of the ”right to access to health infrastructure, goods and services on a 
non-discriminatory basis, in particular to susceptible or marginalised (social – JB) 
groups, should be included among the ”core obligations”. 

 
General prohibition of discrimination  
In the above-mentioned comment No. 14 to art. 12 of the ICESCR, CESCR 

listed four dimensions of accessibility of realisation of the right to health (point 12 of 
the comment), i.e.: 1) non-discrimination (accessibility for all without any 
differentiation), with discrimination being understood broadly, as a prohibition of both 
legal and factual discrimination; 2) physical accessibility, consisting in access to 
health infrastructure, goods and services for all social groups, including for people 
with disabilities; 3) economic accessibility, understood as the criterion of affordable 
access to health services and goods. They must be affordable for all the members 
of the society, and the prices should be developed on the basis of the rule of equality. 
4) information accessibility, i.e. the right to seek and receive information concerning 
health issues. It results from the above catalogue that accessibility is understood 
very broadly, and its aspect that is very important is provision of non-discriminatory 
treatment in access to healthcare. The access may not always be full (due to the 
limited financial capacities of a state), but should always be equal. Furthermore, the 
CESCR formulated three classes of state obligations related to the realisation of the 
right to health.38 These include: the obligation to respect, protect and fulfil. The first 
one is of negative character, typical for freedoms, and means that states should 
basically refrain from interfering directly or indirectly in the realisation by a person of 
their right to health. An example would be the obligation for the state to refrain from 
prohibiting or interfering with access to folk medicine or traditional medical practices, 
or from imposing the obligation of medical treatment. Naturally, there may exist 
justified and necessary exceptions to the prohibition of interference (e.g. in the cases 
of the need to treat people with mental conditions in secure institutions). In turn, the 

 
36 J. Barcik, Międzynarodowe…, p. 75. 
37 CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of 

the Covenant) (2000), http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf (access 5.02.2022). 
38 J. Barcik, Międzynarodowe…, pp. 134-135. 
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obligation to protect imposes on the state the obligation to undertake the activities 
aimed at preventing third parties (e.g. medical staff) from committing violations of the 
right to health. The activities of the state should consist in adopting legal acts or 
other, necessary measures (e.g. by organising trainings for medical staff, so that it 
meet certain standards; supervising private healthcare institutions in the scope of 
realisation of the right to health). The last one, i.e. the obligation to fulfil, means that 
the state must undertake active steps for full realisation of the right to health.  

 
Justice, equity and equal access 
Equal access to healthcare is closely connected to the adopted concept of 

justice. The term has multiple meanings and depends on the socio-cultural context. 
To list the numerous concepts of justice formulated by the respective authors, would 
exceed the scope and aim of this article.39 The starting point is the Aristotelian 
concept of divisive justice, under which the goods and the burdens should be divided 
proportionally to the skills and merits of the respective persons. A reflection thereof 
is visible in the works of Ch. Perelman, a Belgian philosopher of the law. He listed 
six “formulas of specific justice”, i.e. the criteria, the application of which causes the 
given entities to be treated the same:40 1) the same for everyone; 2) provision on the 
basis of merits; 3) provision on the basis of works; 4) provision on the basis of needs; 
5) provision on the basis of position; 6) provision on the basis of what the law grants. 
The author of this article prefers the fourth criterion, under which the access to 
healthcare should depend on specific needs, so that in a group of people with the 
same needs everyone is treated equally. Such understanding of justice in the area 
of public health should be interpreted in terms of social, distributive justice 
associated with a fair division of the available health-related goods.41 However, 
distributive justice in the area of health is not the same as distribution of economic 
goods (e.g. division of taxes). Under the division into social and natural goods by  
J. Rawls, health belongs to the latter, and so is not subject to equal distribution.42 

It should be borne in mind that justice is understood differently at the 
international and state levels. In the former, there only exists the international 
community, a phenomenon that is sociologically undeveloped and legally vague. As 
a result, at the international level there is no equivalent of internal social solidarity 
that bonds the members of the given community. After World War II, there dominated 
the concept of international justice promoted by H. Kelsen, who understood it as 
international peace secured by international law and prevention of wars.43 From the 
traditional point of view, it included no space for dealing with social, economic or 

 
39 W. Galewicz (red.), Sprawiedliwość w medycynie. Cz. 1, Wokół prawa do opieki zdrowotnej (Justice in 

medicine. Part. 1. About the right to healthcare). Universitas, Cracow 2015; M. Gałuszka, Standardy 
sprawiedliwości w polskim systemie opieki zdrowotnej: zagadnienia ekonomiczne i etyczne (Standards 
of justice in the Polish healthcare system: economic and ethical issues) Annales. Etyka w życiu 
gospodarczym. 2005, no 8(1), pp. 247-257; J. Rawls, Theory of Justice. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warsaw 1994. 

40 P. Wróbel, Postulat sprawiedliwości społecznej a idea sprawiedliwości (The demand for social justice 
and the idea of justice), Studia Socialia Cracoviensia. 2013, no 5(1), pp. 135-150. 

41 J.P. Ruger, Health and social justice, Lancet. 2004, no 346(9438), pp. 1075-1080; J.J. Flynn, P. 
Ruffinengo, Distributive justice: some institutional implication of Rawls’ A Theory of Justice, Utah Law 
Review. 1975, no 123, pp. 123-157. 

42 N. MacCormick, Justice: an un-original position, Dalhousie Law Journal. 1976-1977, no  3, pp. 367-384. 
43 H. Kelsen, Essential conditions of international justice, American Society of International Law 

Proceedings. 1941, no 35, pp. 70-98. 
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health problems that cause global inequalities. The situation has been changing 
slowly over the last decades, which is visible, among others, in the documents 
adopted by the World Health Organisation (among others, the Health for All by the 
Year 2000 strategy). They assume a reduction in the existing differences through 
international activities aimed at improving the condition of health in the less 
developed countries. Thus, A. Boczkowski noted that “the term of justice in health 
refers to providing everyone with equal and fair opportunities for achieving the health 
potential available to the given person which, in practice, must consist in removing 
the obstacles to achievement of that potential”.44 However, the author was right to 
note that ”Although that term is useful in the deliberations regarding health policy, it 
contributes little to the objectivised, theoretical orderliness of the health-related 
issues of justice. To explain the term of justice with the term of equal opportunity 
would significantly reduce the scope of the former”.45 Therefore, the very term of 
global justice remains unspecified, despite intensive research in recent years.46 It is 
worth noting that access to healthcare is examined within global justice on the basis 
of two competitive principles: the principle of equality – e.g. equal access to health 
resources and the principle of minimum standard, under which everyone is only 
provided with a certain minimum standard in the given field, e.g. in the scope of 
health services.47 It is worth noting that globalisation is making social justice, 
understood as reduction in the health inequalities between developed and 
developing countries, become an urgent international problem and a subject of 
works of international organisations. As for political obligations, that weight was 
confirmed in the obligations undertaken within the Millennium Development Goals 
and then Sustainable Development Goals. They should be considered a positive 
step towards a reduction in inequalities in access to the right to health, but they 
should also be accompanied by binding obligations of legal character, in the form of 
international agreements. It seems that in the future it will be necessary to reinforce 
the legal instruments in that scope.48 However, as of today, it is more a case of 
wishful thinking rather than a realistic project, because it would require  
a comprehensive approach taking into account such issues as human rights, global 
management and proper distribution of health goods.49 This does not mean, 
however, that we should resign from it, because, as Cohen rightly stated, “global 
justice is not just an abstract moral imperative”.50 

At the state level, at least in Europe, there exists the consensus that the 
healthcare system should be regulated on the basis of the principles of divisive 

 
44 A. Boczkowski, Równość, sprawiedliwość i słuszność w sferze zdrowotnej. Próba pozytywnego ujęcia 

teoretycznego (Equality, justice and equity in the area of health. Attempt at a positive theoretical 
formulation), Nowiny Lekarskie. 2007, no 76(4), pp. 334-338. 

45 Ibid. 
46 S. Venkatapuram, Health justice: an argument from the capabilities approach. Polity Press, Cambridge 

2011; W.W. Fisher, T. Syed, Global justice in healthcare: developing drugs for the developing world, 
University of California Law Review, 2007, no 40(3), pp. 581-678; N.E. Kass, Public health ethics from 
foundations and frameworks to justice and global public health, Journal of Law, Medicine and Ethics. 
2004, no 32(2), pp. 232-242. 

47 V. Zanetti, Equality or a minimal standard in global justice? European Journal of Law Reform, 2004, no 
6, pp. 297-409. 

48 J. Dwyer, Global health and justice, Bioethics, 2005, no 19(5-6), pp. 460-475. 
49 M. Monzon, Where has theory gone? Some questions about global justice, California Western 

International Law Journal, 2012, no 42, pp. 293-310. 
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justice which “assumes that for the resources available to be used fairly, the health 
needs of all the users of services must be equally satisfied”.51 In such cases, 
distributive justice is highly connected to the issues of solidarity and equity. It was 
noted by A. Głos within the context of solidarity, who emphasised that the adopted 
notion of solidarity always assumes the “hidden” theory of justice.52 In turn, the 
relationship with equity is a complex one, as it is not entirely clear whether they are 
synonyms or antonyms. The most popular definition of equity for the sector of public 
health was suggested by M. Whitehead in 1991. According to her, equity consists in 
providing equal opportunities for health and eliminating the health differences to the 
lowest level possible.53 The author adds that health inequalities take place when they 
are “avoidable, unnecessary and unfair”, as well as unjust. Although justice assumes 
formal equality, equity makes us examine each case on its own, thus eliminating the 
risk of injustice. Therefore, equity supplements justice, by emphasising 
individualising justice. 

In the adoption of the concept of distributive justice, the fundamental question 
was asked by M. Gałuszka: may a state impose justice in healthcare? If so, what 
criteria is it going to use to allocate insufficient medical resources?54 However, the 
answer to that question would go beyond the subject of this analysis. 

 
Polish Constitutional regulations 
The issue of equal access to healthcare is regulated by several provisions of 

the Polish Constitution,55 which are functionally interdependent and should be 
interpreted jointly. The starting point should be article 2 of the Constitution, under 
which the Republic of Poland is a democratic state of the law that embodies the 
principles of social justice. The key importance of that provision, as setting the 
axiological grounds for the functioning of the state, results from its location at the 
very beginning of the Constitution. Thus, it is a link, a systemic headstone which, 
within systemic interpretation of the Constitution, must be referred to various areas 
of public life. Thus, the principle of social justice may also refer to healthcare. That 
functional relationship was confirmed by the Constitutional Tribunal in its judgement 
of 7 January 2004 (file reference No. K 14/03).56 The Tribunal considered that to 
deprive the insured of democratic control of spending the money collected from 
social insurance contributions, violates aricle 2 of the Constitution. Other provisions 
of the Constitution that are important from the point of view of equal access to 
healthcare include: article 30 (protection of dignity) and article 38 (protection of life). 
However, the most significant one is article 68 of the Constitution. It states that:  
“1. Everyone shall have the right to have his health protected. 2. Equal access to 
health care services, financed from public funds, shall be ensured by public 
authorities to citizens, irrespective of their material situation. The conditions for, and 

 
51 L. Niebrój, Etyka pryncypializmu w bioetyce: kryteria jakości opieki zdrowotnej (The ethics of 

principialism in bioethics: quality criteria of healthcare) Nowiny Lekarskie, 2006, no 75(5), pp. 491-495. 
52 A. Głos, Solidarność we współczesnej bioetyce – klasyczne problemy, nowe wyzwania’ (Solidarity in 

contemporary bioethics – classic problems, new challenges) Diametros, 2014, no. 42, pp. 83-105. 
53 M. Whitehead, The concepts and principles of equity and health, Health Promotion International, 1991, 

no 6(3), pp. 217-228. 
54 M. Gałuszka, Standardy…, pp. 247-257. 
55 Constitution of the Republic of Poland (1997) of 2 April 1997, Journal of Laws of 1997, No. 78, item 

483, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm (access: 5.02.2022). 
56 Judgement of the Constitutional Tribunal of 7 January 2004, K 14/03. 
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scope of, the provision of services shall be established by statute (…).” Just like 
article 12 of the ICESCR, the Polish Constitution also classifies that right as a social 
right. This is visible in its inclusion in the Constitution chapter devoted to those rights 
(“Economic, social and cultural freedoms and rights”). At the same time, that 
provision expresses “the guarantee for citizens of equal access to the services 
financed from public sources”.57 Therefore, that provision includes a subjective right, 
despite the fact that sometimes there are expressed opinions that it should be treated 
as a programme standard. Its structure resembles the concept of the right to health 
adopted by the CESCR in comment No. 14 do art. 12 of the ICESCR. On the one 
hand, it does not determine the scope of services which is associated with lack of 
self-execution of the right. On the other, however, there appears an element of the 
“core obligations” in the scope of the discussed right. Article 68 section 2 of the 
Constitution makes the element of equal access a basic obligation, a necessary core 
of the right to health protection. In that regard, the solutions used in the Polish 
constitution are consistent with the international standards. 

By analysing the subjective scope of the right to health protection under article 
68 of the Polish Constitution, it should be noted that, although section 1 guarantees 
it for “everyone”, section 2 refers to the “citizens” provided with equal access to 
services. In that regard, the lawmaker differentiated between two categories of 
people, by granting equal access to the healthcare services financed from the public 
budget, only to the latter category. It seems that it results from two factors. First, the 
lawmaker wanted to grant the right under article 68 section 1 with the character of  
a human right, as per article 12 of the ICESCR. In that sense, that right is not limited 
by the obligation of citizenship, and it is not only granted to those who are employed 
and insured.58 Second, budgetary limitations resulted in access to healthcare 
services being guaranteed only for citizens (article 68 section 2). It is vested in them 
on the basis of equality, regardless of their financial condition, which results from the 
principles of social solidarity and was clearly highlighted in the above-mentioned 
judgement of the Constitutional Tribunal (judgement of 23 March 1999, file reference 
No. K 2/98).59 The Tribunal noted that “the healthcare system, as a whole, must 
guarantee the execution of the right to healthcare of the respective people, while the 
component services financed from the public budget must be available to all the 
citizens under the principle of equality.” The differentiation made in article 68 of the 
Constitution leads to questions regarding the legal character of the provisions listed 
in sections 1 and 2 of that provision, as well as regarding the mutual relations 
between both parts of article 68. To answer them, we should note that art. 68 should 
be interpreted jointly, i.e. taking into account both of its parts. Section 1 of that 
provision states what was confirmed by the Constitutional Tribunal in case No. 
K2/99,60 i.e. individual’s right to health protection and the public authorities’ obligation 
to undertake the activities necessary for providing such protection. In turn, art. 68 

 
57 L. Bosek, ‘Art. 68. Prawo do ochrony zdrowia’, (in:) M. Safjan, L. Bosek (eds.) Konstytucja RP. Tom I, 

komentarz, art. 1-86. C.H. Beck, Warsaw 2016, pp. 1523-1565. 
58 S. Jarosz-Żukowska, Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (The right 

to healthcare and access to healthcare services), (in:) M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona 
konstytucyjnych praw i wolności jednostki w polskim porządku prawnym (Provision and protection of 
the constitutional rights and liberties of people in the Polish legal system), Uniwersytet Wrocławski, 
Wrocław 2014, pp. 664-670. 

59 Judgement of the Constitutional Tribunal of 23 March 1999, K 2/98. 
60 Ibid. 
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section 2 of the Constitution refers to a narrower category of beneficiaries, i.e. the 
Polish citizens, also covered by the right under art. 68 section 1. The provision under 
section 2 of the analysed article has the character of a programme standard, i.e. one 
which binds “its addressees, i.e. public authorities, by obliging them to achieve 
certain goals or to strive to achieve them, without identification of the specific steps 
that need to be taken for the purpose of achieving them”.61 It would be problematic 
for a citizen to interpret it as grounds for pursuing claims against the state. In that 
scope, art. 68 section 2 of the Constitution refers to statutory law, on which specific 
claims should be based. Thus, the possibility for the common courts to directly apply 
art. 68 section 2 as grounds for awarding specific services, was excluded. They may 
and should, however, control the preservation of equal access to the healthcare 
services financed from the public budget. However, how should we understand the 
constitutional notion of equal access, and is it consistent with the standards adopted 
at the international level? In the judgement quoted above, in case No. K 14/03, the 
Constitutional Tribunal emphasised that the notion is to be of factual, not only formal, 
character. It develops the concept of social solidarity and the principle of equality 
expressed in article 32 of the Polish Constitution. The former element is what 
differentiates the constitutional understanding of equality from the understanding 
adopted at the international level. At the same time, article 68 section 2 of the Polish 
Constitution does not establish “absolute equality”, and only refers to equal access 
to services.62 

However, it should be emphasised that even the inclusion of the requirement of 
equal access to healthcare services in the Constitution, does not guarantee the 
realisation thereof. The constitutional standards do not specify the detailed scope of 
the right. There also appears the problem of following it, which may result from 
various causes, e.g. lack of available resources, lack of institutional adaptation, poor 
quality of legal culture. 

 
Conclusions  
The analysis confirmed the four research postulates stated at the beginning. 

The element of equality in access to healthcare may not exist without the axiological 
foundations provided by the internationally recognised right to health. In turn, it is 
closely connected to personal dignity. At the same time, the right to health does not 
mean access to all the possible health services, as they depend on the economic 
capacities of the given state. Without a doubt, access to guaranteed services should 
be provided on the basis of the principles of equality and non-discrimination. 
Although courts are unwilling to address the issues related to access to healthcare 
if they are associated with additional financial expenditure by the state, the issue 
seems to be of less importance when making the decisions on the issue of providing 
equal access to the existing services. In that scope, Polish constitutional provisions 
well reflect the international standards. 

 
 
 

 
61 S. Jarosz-Żukowska, Prawo…, pp. 664-670. 
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Summary 
The aim of the article is to analyse equal access to health care from the 

perspective of international legal standards. They serve as a point of reference for 
the evaluation of the Polish Constitutional provisions. To fulfil the research goal, the 
analysis starts with the right to health as a determinant of access to health care. It is 
accompanied by presentation of the general prohibition of discrimination in 
international law. Next, the impact of justice and equity on equal access to health 
care is examined. There is included the demand for common international 
recognition of distributive justice in access to health care. 

Key words: equality, healthcare, health security, international law, Polish 
Constitution. 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest analiza równego dostępu do ochrony zdrowia  

z perspektywy międzynarodowych standardów prawnych. Służą jako punkt 
odniesienia dla oceny polskich przepisów konstytucyjnych. Aby zrealizować cel 
badawczy, analiza rozpoczyna się od zdefiniowania prawa do zdrowia jako 
determinanty dostępu do ochrony zdrowia. Towarzyszy temu przedstawienie 
ogólnego zakazu dyskryminacji w prawie międzynarodowym. Następnie badany jest 
wpływ sprawiedliwości i równości na równy dostęp do ochrony zdrowia. Zawarto 
postulat powszechnego międzynarodowego uznania sprawiedliwości dystrybucyjnej 
w dostępie do ochrony zdrowia. 

Słowa kluczowe: równość, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo zdrowotne, 
prawo międzynarodowe, Konstytucja RP. 
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Wstęp 
Turystyka i rekreacja należą do najbardziej rozwiniętych i popularnych 

aktywności czasu wolnego. Rozwinięte i zamożne społeczeństwa współczesne 
potrzebują znaleźć równowagę dla intensywnej pracy zawodowej, która jest 
podejmowana przez większość ich członków. W związku z tym poszukuje się 
zróżnicowanych możliwości rekreacji tak biernej jak i czynnej. Wiele propozycji daje 
miejsce zamieszkania, w którym można skorzystać z różnorodnej oferty rozrywkowej 
oraz sportowej. Szczególnie czas wolny w trakcie tygodnia jest w ten sposób 
spożytkowany. Natomiast weekendy, a przede wszystkim okresy wakacyjne są 
wykorzystywane dla celów wyjazdów poza miejsce zamieszkania. Turyści są 
zainteresowani przede wszystkim tym, aby spędzić swój czas wolny w sposób 
najciekawszy, najbardziej atrakcyjny. Natomiast rzadziej myśli się o potencjalnych 
zagrożeniach, które przecież zawsze towarzyszą w życiu człowieka, a wybrane 
dziedziny aktywności są związane z większą skalą zagrożeń niż innych. Wiele form 
turystyki przynależy do tej drugiej kategorii. 

Ciepłe i słoneczne dni sprzyjają spędzaniu czasu wolnego nad wodą. Wielu  
z Nas myśląc o urlopie ma na myśli plaże, kąpieliska, przyjemną bryzę, piasek, 
różnorodne atrakcje wodne, pływanie wpław lub inne formy spędzania czasu nad 
wodą. Nadchodzący okres wakacyjny, korzystne warunki atmosferyczne to czas 
odpoczynku i wytchnienia od codziennych spraw, regeneracji sił psychicznych  
i fizycznych oraz spędzenie czasu z najbliższą rodziną, znajomymi. Powyższe 
przesłanki często wiążą się z poczuciem beztroski, a w związku z tym  
z zaniedbaniem zasad bezpieczeństwa i ogólnie przyjętych norm prawidłowego 
zachowania się zarówno w górach jak i nad wodą. 

Woda, nawet ta z pozoru płytka i spokojna jest środowiskiem niebezpiecznym  
i zdradliwym dla człowieka ze względu na brak adaptacji naszego organizmu do tego 
środowiska oraz na warunki jakie panują pod powierzchnią wody. Niestety wiele 
turystów to lekceważy, w konsekwencji  czego dochodzi do wypadków, a nawet 
utonięć. Zdecydowana większość wypadków jest z przyczyn subiektywnych, a więc 
tych związanych z winą człowieka. Równie ważne, choć rzadziej występujące, są 
zagrożenia obiektywne, na które w szczególności powinni zwracać uwagę turyści 
korzystający z jednostek pływających. 

Góry i akweny wodne to dwa różne miejsca, niemniej jednak mają wspólną 
cechę jaką jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, a właściwie to zasady 
bezpiecznego wypoczynku. Zarówno w górach, jak i nad wodą należy posiadać 
odpowiedni ubiór, systematycznie nawadniać organizm, obiektywnie oceniać swoje 
możliwości oraz przede wszystkim sugerować się zdrowym rozsądkiem. Mając na 
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uwadze te podstawowe zasady urlop nad jeziorem stanie się o wiele 
bezpieczniejszy. 

Jezioro Solińskie ze względu na swą wyjątkowość, walory turystyczne, 
krajoznawcze, bogaty i zróżnicowany potencjał turystyczny, leżące w szczególnie 
atrakcyjnej część województwa podkarpackiego jest atrakcyjnym akwenem do 
uprawiania aktywności wodnych, szczególnie latem. Bazy noclegowe w okolicy 
jeziora czynią ten teren dostępny dla całodziennego i kilkudniowego wypoczynku. 

Dynamicznie rozwijająca się w dzisiejszych czasach turystyka wymaga 
profesjonalnego podejścia z różnych względów, m.in. organizacyjnych, 
metodycznych, ale też co wiąże się z poprzednimi, wymaga ona względów 
bezpieczeństwa. Dotyczy to współczesnych zagrożeń związanych  
z podróżowaniem. Nie chodzi tu tylko o sprawy związane z bezpiecznym 
transportem, przestępstwami, które zdarzają się w resortach turystycznych, czy 
terroryzmem, lecz o świadome i bezpieczne uprawianie turystyki. Formą turystyki, 
gdzie świadomość zagrożeń i poziom bezpieczeństwa powinien zastanawiać 
turystów jest turystyka aktywna, w tym jej wodne formy, które realizowane są na 
różnych ciekach i akwenach, gdzie niejednokrotnie używany jest specjalistyczny 
sprzęt. Aspekty bezpieczeństwa w turystyce wodnej wydają się być często 
bagatelizowane i lekceważone przez osoby uprawiające formy aktywności wodnych. 
Dzisiejsza kultura uprawiania turystyki wodnej wymaga wpisania się w szerszy 
kontekst, a mianowicie kultury bezpieczeństwa, która stanowi ogół materialnych  
i pozamaterialnych elementów utrwalonego dorobku człowieka, służących 
kultywowaniu, odzyskiwaniu (gdy utracono) i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa 
określonych podmiotów. Kulturę tę można rozpatrywać w wymiarze indywidualno-
mentalno-duchowym, wymiarze społecznym oraz wymiarze fizycznym 
(materialnym).1 W takim ujęciu korzystanie z akwenów wodnych dostarcza potrzeby 
zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, które to mogą decydować  
o bezpieczeństwie. Wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa poruszania  
w  i po wodzie, to dziś absolutny wymóg. Bezpieczeństwo danego podmiotu,  
a w tym przypadku jest nim turysta aktywny, bądź osoba uprawiająca rekreację 
można ująć jako pożądany stan odnoszący się do poziomu skuteczności kontroli 
wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń dla tego obiektu, oraz jako instrumentalną 
wartość, która umożliwia realizację wszystkich innych potrzeb i korelujących z nimi 
wartości, od podstawowych, po najwyższą jaką jest samorealizacja, lub jako proces 
albo funkcję, wpływającą na swobodę rozwoju danego obiektu badań, a wreszcie 
jako taki konstrukt społeczny, który spełnia powyższe warunki dla egzystencji 
jednostkowego lub kolektywnego podmiotu.2 

Problem bezpiecznego uprawiania turystyki zrodził się wraz z początkiem ruchu 
turystycznego. Popularyzatorzy aktywnych form wypoczynku zdawali sobie sprawę 
z niebezpieczeństw towarzyszących nieumiejętnemu wycieczkowaniu – 
bezkrytyczne podejmowanie aktywności ruchowej w plenerze może prowadzić do 
zbyt dużych obciążeń, a w konsekwencji do niekorzystnych zmian w organizmie 

 
1 J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, (w:) Kultura Bezpieczeństwa, Nauka – Praktyka – 

Refleksje, 2015, 19, s. 25. 
2 J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Wyższa 

Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków, 2014, s. 18. 
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osób nieprzygotowanych do długotrwałego wysiłku fizycznego.3 Należy zauważyć, 
że wielu z tych, którzy uprawiają turystykę aktywną, w tym wodną, nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji oraz znajomości niebezpieczeństw grożących 
nieprzygotowanemu, czy też nie dysponującemu odpowiednią kondycją fizyczną 
turyście.4 

 
Cel pracy, metody i techniki badawcze 
Niniejszy artykuł dotyczy wypadkowości na konkretnym i specyficznym 

akwenie, jakim jest Jezioro Solińskie. Celem opracowania jest przedstawienie 
kwestii bezpieczeństwa związanego z aktywnością turystyczną i rekreacyjną na 
Jeziorze Solińskim, ze szczególnym uwzględnieniem liczby i przyczyn wypadków. 
Zakres przestrzenny badań odnosi się do Jeziora Solińskiego, które zajmuje około 
22 kilometry kwadratowe. Artykuł jest wynikiem ciągłych badań autorów,  
a przedstawione wyniki obejmują lata 2007-2015. 

Na potrzeby niniejszej pracy wykorzystano następujące metody i techniki 
badawcze: 

- przegląd i analizę piśmiennictwa; 
- analizę dokumentów Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego; 
- sondaż diagnostyczny. 
Przegląd specjalistycznego piśmiennictwa wykorzystano do analizy 

teoretycznej, która stanowi wprowadzenie do rozważań praktycznych związanych  
z akwenem Jeziora Solińskiego. Natomiast druga metoda to analiza dokumentów. 
Wykorzystano w niej szereg informacji na temat samego jeziora oraz wypadkowości 
na nim. Są to przede wszystkim dane pochodzące z kart wypadków, które są 
przygotowywane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz przez Policję 
i Państwową Straż Pożarną. Ponadto wykorzystano sondaż diagnostyczny 
częściowo skategoryzowany, który polegał na przeprowadzeniu wywiadów  
z kompetentnymi osobami, które zajmują się działalnością w Bieszczadzkim WOPR. 
Wywiady były przeprowadzone z trzema ratownikami, legitymującymi się dużym 
doświadczeniem, koordynatorem akcji ratowniczych na jeziorze Solińskim oraz 
prezesem Bieszczadzkiego WOPR, Panem mgr. Arturem Szymańskim. W artykule 
zostały wykorzystane również różnorodne informacje na temat wypadkowości na 
Jeziorze Solińskim, wynikające z obserwacji własnych. 

 
Ogólna charakterystyka Jeziora Solińskiego 
Jezioro Solińskie znajduje się w województwie podkarpackim w powiecie leskim 

w gminie Solina, 5 zlokalizowane jest nieopodal wschodniej i południowej granicy 
Polski, w bezpośredniej bliskości Ustrzyk Dolnych oraz Leska, a także relatywnie 
blisko od Sanoka.6 Jego dostępność komunikacyjna jest relatywnie dobra, gdyż 
znajduje się ono przy drogach wojewódzkich 894 (łączy ona Hoczew i Czarną) oraz 
895 (pomiędzy Uhercami Mineralnymi oraz Myczkowem). Zjazd na te dwie drogi 
możliwy jest z drogi wojewódzkiej numer 84, która prowadzi z Sanoka do granicy  

 
3 J. Merski, J. Warecka, Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, ALMAMER, Wyższa Szkoła 

Ekonomiczna, Warszawa, 2009, s. 260. 
4 A. Patryn, Zdrowie na szlaku, PZWL, Warszawa 1973, s. 65. 
5 W. Krukar i inni, Bieszczady: przewodnik dla prawdziwego turysty, Rewasz, Pruszków 2009, s. 250. 
6 S. Kryciński, Przemyśl i Pogórze Przemyskie: przewodnik, Rewasz, Pruszków 2007, s. 119-120. 
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z Ukrainą w Krościenku. Jezioro Solińskie znajduje się w jednym z najciekawszych 
regionów turystycznych, jakim są Bieszczady. Jest to region postrzegany przede 
wszystkim przez pryzmat turystyki górskiej oraz aktywności na omawianym tu 
Jeziorze Soliński. Ponadto jest to również miejsce oferujące wiele atrakcji turystyki 
kulturowej, w tym choćby zwiedzanie cerkwi, czy pozostałości po ludności 
ukraińskiej i łemkowskiej.7 To zwiększa poziom atrakcyjności samego akwenu. 

Jezioro Solińskie jest zbiornikiem retencyjnym utworzonym w przebiegu Sanu. 
Jego pojemność wynosi 500 milionów metrów sześciennych, przy kubaturze 760 
tysięcy metrów sześciennych. Ponadto do akwenu wpływa Solinka. Obie te rzeki są 
ciekami o średnim dobowym przepływie rzędu 10 m3*s-1. Natomiast w czasie 
największych wezbrań może nimi płynąć nawet kilkaset m3*s-1, a podczas głębokich 
niżówek przepływ spada do 0,5 m3*s-1. To znamionuje dość dużą zmienność 
parametrów obu rzek, co też było przyczyną dla budowy zapory oraz omawianego 
zbiornika.8 

Teren Jeziora Solińskiego należy do klimatu umiarkowanie ciepłego,  
a otaczające go wzniesienia – umiarkowanie chłodnego. Przy analizie klimatu należy 
wziąć pod uwagę specyfikę wpływu akwenu na warunki lokalne. Sam klimat jeziora 
należy bowiem do typu podgórskich, silnie bodźcowych oraz zrewaloryzowanych 
pod wpływem wód tego sztucznego akwenu. Wynika to z faktu, że nagrzewająca się 
woda w porze letniej sprawia, że jesienią jezioro oddaje ciepło do atmosfery, co 
sprawia, że wokół zbiornika poziom temperatury jest wyższy. To może powodować 
nagłe odwilże nawet w okresie zim. Natomiast w okresie wiosennym sytuacja jest 
dokładnie odwrotna. I tak ze względu na ochładzanie i zamarzanie wody zimą  
w okresie wiosennym temperatura wokół akwenu jest niższa. Ogólnie jednak 
środowisko wodne sprawia, że mikroklimat jest łagodniejszy, wahania temperatury 
mniejsze, mrozy zaś są niższe, niż w innych obszarach bieszczadzkich. To jednak 
warunkuje dużą zmienność warunków atmosferycznych, szczególnie w zakresie 
wiatrów, co sprawia, że Jezioro Solińskie jest trudne do przewidzenia i dochodzi do 
szybkiego wzrostu siły wiatru.9 

Jezioro Solińskie jest stosunkowo dobrze zagospodarowane turystycznie  
i rekreacyjnie. W jego okolicy istnieją szlaki piesze, które pozwalają na podziwianie 
akwenu z perspektywy gór, gdyż wzdłuż linii brzegowej nie ma wytyczonych 
szlaków. W okolicy jeziora istnieją liczne punkty widokowe (na przykład  
w Polańczyku, na górze Jawor czy w rejonie Chrewtu). Na przestrzeni lat wokół 
jeziora zaczęły powstawać liczne ośrodki wypoczynkowe, obiekty noclegowe oraz 
wypożyczalnie sprzętu pływającego (kajaków, łodzi do żeglowania, czy rowerów 
wodnych). 

Akwen, co jest jego zaletą, jest strefą ciszy, więc poruszanie się łodziami 
silnikowymi jest dopuszczalne tylko, jeśli są to jednostki napędowe elektryczne. 
Atrakcją są także plaże, gdzie dozwolona jest kąpiel. Funkcjonują trzy kąpieliska  
z podstawową infrastrukturą: w Wołkowyi, w Polańczyku na tzw. Patelni oraz na 

 
7 Ł. Bajda, Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Bieszczadach, (w:) Turystyka Kulturowa,  

nr 2/2012, s. 5. 
8 J. Plener i inni, Odpływ powierzchniowy, (w:) B. Rzonca, J. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów: 

zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, 
s. 45-48. 

9 J. Miczyński i inni, Próba oceny zmiany klimatu lokalnego w wyniku oddziaływania zbiornika wodnego 
na przykładzie występowania mgieł w Czorsztynie, (w:) Monografie Pienińskie, nr 2/2010, s. 124-125. 
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Cyplu Polańczyka. Ponadto organizuje się imprezy kulturalno-rozrywkowe, takie jak 
np. „Solińskie lato”, czy też „Żeglarskie szanty”.10 Reasumując – Jezioro Solińskie 
jest obszarem bardzo interesującym dla turystów, szczególnie tych, którzy 
poszukują miejsc poza głównymi szlakami. 

 
Zagrożenia związane z uprawianiem wybranych form turystyki i rekreacji 

na akwenie Jeziora Solińskiego 
Każda forma turystyki i rekreacji wiąże się z pewnymi zagrożeniami, dotyczy to 

również Jeziora Solińskiego i bezpieczeństwa uprawiania na nim różnych form 
turystyki i rekreacji. Pod pojęciem bezpieczeństwa można rozumieć stan 
niezagrożenia, pewności oraz spokoju, w którym tak jednostka, jak i system 
państwowy, czy organizacyjny uznają, że z dużym prawdopodobieństwem nie 
występują aktualnie w ich otoczeniu poważne zagrożenia, a system jest w stanie 
prowadzić prewencję oraz przeciwdziałanie wobec niebezpieczeństw.11 Zatem 
bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka i jest to 
sytuacja, kiedy nie występują zagrożenia, ale także istnieje możliwość swobodnego 
funkcjonowania w taki sposób, który jest optymalny z pespektywy podmiotu.12 

Kategorią powiązaną trwale z bezpieczeństwem jest zagrożenie. Chodzi 
o stan, lub sytuację, której przebieg, ze względu na cechy środowiska, prowadzi do 
stworzenia niebezpieczeństwa osób lub mienia. Zatem zagrożeniem jest 
wydarzenie, z jakimi stykają się jednostki i które może doprowadzić do sytuacji 
naruszenia dobrostanu zdrowia, lub życia. Ponadto zagrożenie prowadzić może, 
szczególnie, gdy jego skala jest bardzo szeroka,  do zaburzenia funkcjonowania 
systemu społecznego, ekonomicznego i lub administracyjnego organizacji lub 
obszaru.13 W literaturze zwraca się ponadto uwagę, iż zagrożenia można podzielić 
na cztery elementarne kategorie i mówi się wówczas o zagrożeniach: naturalnych, 
technicznych, militarnych oraz nadzwyczajnych zagrożeniach dla środowiska. 
Uproszczona klasyfikacja pozwala na zwrócenie uwagi na dwie kategorie: 
zagrożenia naturalne oraz  zagrożenia antropologiczne (takie, które są związane ze 
sferą funkcjonowania człowieka). Do tego wyróżnia się zagrożenia pierwotne, które 
opisano na wstępie tego akapitu oraz wtórnych będących następstwem zagrożenia 
pierwotnego i jego narastania oraz zmiany postaci. Wówczas należy mówić  
o zagrożeniach: egzystencji człowieka, społecznych, naruszenia równowagi 
biologicznej oraz masowych stratach różnego typu.14 Zagrożenia mogą występować 
w każdej sferze funkcjonowania człowieka, zatem może to dotyczyć również 
turystyki i rekreacji. 

Wyjazd turystyczny, czy rekreacyjny jest zdarzeniem satysfakcjonującym, przy 
tym jednak nie zawsze przebiega tak, jak można by tego oczekiwać. Pojawiają się 
zagrożenia, które przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
10 Solina.info, https://www.solina.info.pl/at_solinskie.php (dostęp: 20.12.2017). 
11 M. Lasoń, Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych (w:) E. Cziomer (red.), Bezpieczeństwo 

w XXI wieku. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 9. 
12 W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wydawnictwo WSGE, Józefów 2010, s. 11. 
13 S. Zapłata, M. Kaźmierczak, Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2011, s. 28. 
14 Z. Ciekanowski, Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, (w:) Bezpieczeństwo i Technika 

Pożarnicza” nr 1/2010, s. 32. 
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Rysunek nr 1: Rodzaje zagrożeń w ramach aktywności turystycznej. 
Źródło: opracowano na podstawie: L. Woś, M. Zamelska, Zagrożenia zdrowia turystów  
w krajach basenu Morza Śródziemnego ze szczególnym uwzględnieniem odmiennego 
środowiska geograficznego w tym klimatu, (w:) A. Bernaciak (red.), Zdrowie i bezpieczeństwo 
w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2014,  
s. 27. 
 

Zagrożenie w turystyce nie odbiega od każdego innego zagrożenia, natomiast 
specyficzna jest sytuacja, w której znajduje się jednostka, która uległa 
negatywnemu, groźnemu dla siebie zjawisku. Do zagrożeń związanych z turystyką  
i rekreacją należy zaliczyć: wypadki i urazy, klęski żywiołowe i związane z nimi 
zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, perturbacje polityczne, warunki sanitarne 
i epidemiologiczne, trudne warunki podróży lub też zagrożenia, do których dochodzi 
w czasie transportu. Ponadto należy zwrócić uwagę na nadmierny wysiłek, który 
może doprowadzić do pogorszenia sytuacji zdrowotnej człowieka. Niebezpieczna 
może być flora i fauna, a także drobnoustroje chorobotwórcze.15 Warto przy tym 
dokonać podziału na zagrożenia obiektywne i subiektywne, co obrazuje rysunek 2. 

 
 

 

 
15 L. Woś, M. Zamelska, Zagrożenia zdrowia turystów w krajach basenu Morza Śródziemnego ze 

szczególnym uwzględnieniem odmiennego środowiska geograficznego w tym klimatu, (w:) A. 
Bernaciak (red.), Zdrowie i bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu, Poznań 2014, s. 27. 
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Rysunek nr 2: Różnice definicyjne zagrożeń obiektywnych i subiektywnych.
Źródło: opracowano na podstawie: S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie 
i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, nr 2/2011, s. 29. 
 

Zagrożenia obiektywne na Jeziorze Solińskim 

Zagrożeniem obiektywnym jest taki stan środowiska, w ramach którego 
dochodzi do ruchu turystycznego, który jest niezależny od jednostki. W związku  
z tym nie jest ona w stanie na tę cechę wpływać, a co najwyżej w toku działań może 
próbować przeczuwać występujące zagrożenia obiektywne. Prewencja jest przy tym 
dość utrudniona, bo – co pokaże poniższa analiza zagrożeń obiektywnych – 
możliwość ich przewidzenia jest bardzo ograniczona. Natomiast, jeśli mowa jest  
o zagrożeniach subiektywnych, to te wynikają z działań lub zaniechań jednostki. 
Przede wszystkim są to różnego typu błędy, których można było uniknąć, gdyż co 
do zasady na zagrożenia subiektywne człowiek ma wpływ. Prewencja jest więc 
możliwa, choć nie zawsze jednostka dąży do tego, aby ją przeprowadzić, co może 
wiązać się z jej różnymi cechami.16 Zagrożenia obiektywne zobrazowano na rysunku 
numer 3. 

 
 
 
 
 

 
16 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, (w:) Bezpieczeństwo 

Narodowe, nr 2/2011, s. 29. 
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Rysunek nr 3: Zagrożenia obiektywne występujące na Jeziorze Solińskim. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Istotnym zagrożeniem obiektywnym może być zmienna temperatura, która jest 

w okolicach jeziora dość nieprzewidywalna, może w tym regionie spaść dość 
szybko, co dotyczy szczególnie okresów przejściowych, takich jak wiosna lub 
wczesna jesień. Na Jeziorze Solińskim niekiedy pojawia się silny wiatr, który jest 
szczególnie groźny dla jednostek pływających. W historii zdarzało się, że na akwenie 
dochodziło do szkwału, który istotnie zagrażał wszystkim osobom, które wówczas 
znajdowały się na wodzie. Ponadto warto zwrócić uwagę na burzę i jej 
konsekwencję. Oprócz silnego wiatru są to bowiem wyładowania atmosferyczne 
oraz gwałtowne opady, które mogą być zaliczone do zagrożeń obiektywnych. 
Ogólnie trzeba zauważyć, że warunki atmosferyczne na jeziorze są zmienne, a to 
może sprawić, że szczególnie mniej doświadczony turysta nie poradzi sobie 
wystawiony na tę sytuację. Do tego prawdopodobne zagrożenia obiektywne dotyczą 
szybkiego przyrostu ilości wody, głównie w okresach zagrożenia powodziowego (nie 
można zapominać, że Jezioro Solińskie pełni funkcje retencyjne). Ponadto istnieje 
możliwość spadania z nachylonych brzegów przedmiotów do wody (choć ryzyko jest 
tu niewielkie), a także może dochodzić do zagrożenia biologicznego oraz innych 
mniej standardowych zagrożeń. Oprócz wymienionych tutaj zjawisk mogą pojawić 
się inne, o charakterze subiektywnym opisane w kolejnym podrozdziale tej pracy. 

 
Zagrożenia subiektywne na Jeziorze Solińskim 
Bezpieczeństwo, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe w turystyce wyraża się 

w zagrożeniu dla zdrowia i życia, ale także mienia. Jego poziom jest zróżnicowany 
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od obszaru, który jest omawiany.17 Jezioro Solińskie na pewno nie należy do miejsc 
o bardzo wysokim stopniu zagrożenia, ale jako akwen stwarza pewne zagrożenia 
obiektywne. Natomiast znacznie większym problemem są zagrożenia subiektywne, 
a więc takie, które są następstwem błędów popełnionych przez turystów.18 To 
właśnie nieprawidłowe zachowania osób korzystających z akwenów generują 
najwięcej zagrożeń. Inspirując się dokumentem zatytułowanym „Analiza zagrożeń  
i program poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na wodach Wigierskiego 
Parku Narodowego”19 postanowiono przygotować autorską analizę, którą 
podzielono na cztery podstawowe przypadki. Chodzi o zagrożenia dla kąpiących się, 
dla osób poruszających się jednostkami pływającymi, dla nurków oraz dla osób 
korzystających z pokrywy lodowej jeziora. Informacje zawarte w wigierskiej publikacji  
dostosowano do specyfiki Jeziora Solińskiego. Rysunek 4 przedstawia zagrożenia 
dla kąpiących się w zalewie Solińskim. 
 

 
Rysunek nr 4: Zagrożenia subiektywne występujące na Jeziorze Solińskim dla osób 
kąpiących się. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Problemem podstawowym i do pewnego stopnia oczywistym są słabe zdolności 

pływania. Nie potrafiąc sprawnie pływać i zapuszczając się za daleko jednostka 
stwarza dla siebie zagrożenie, podobnie jak korzystając z miejsc 
nieprzystosowanych do kąpieli (a takich na Jeziorze Solińskim jest faktycznie wiele). 
Błędem, który ma miejsce dość powszechnie jest kąpanie się po spożyciu substancji 

 
17 B. Bernaś, K. Pujer, Bezpieczeństwo i zagrożenia w turystyce, (w:) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 

Bankowej we Wrocławiu, nr 2/2015, s. 223. 
18 S. Koziej, op. cit., s. 29. 
19 Wigierski Park Narodowy, http://www.wigry.org.pl/wody2012.pdf (dostęp: 03.01.2018). 
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psychoaktywnych. Dotyczy to nie tylko alkoholu, ale również wszelkich narkotyków. 
Ponadto groźne są: kąpiel w złych warunkach pogodowych oraz kolizja z jednostką 
pływającą z winy kąpiącego. 

 

Rysunek nr 5: Zagrożenia subiektywne występujące na Jeziorze Solińskim dla osób 
poruszających się jednostkami pływającymi. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Pierwszym błędem jest niedostateczna umiejętność sterowania jednostką. 

Posiadanie odpowiednich uprawnień nie jest często warunkiem wystarczającym. 
Często jednak jest tak, że doświadczony sternik, czy kajakarz wykonuje ryzykowne 
manewry, które kończą się poważnymi konsekwencjami. Do zagrożeń trzeba też 
zaliczyć zły stan techniczny jednostki lub też słabe zdrowie sterującego. Ponadto 
problemem jest niska wiedza o batymetrii, czy szerzej o specyfice akwenu. Jezioro 
Solińskie nie należy do najtrudniejszych miejsc do żeglowania, natomiast konieczna 
jest znajomość jego wód. Przyczyną zagrożeń subiektywnych jest także pływanie po 
spożyciu substancji psychoaktywnych, brak środków bezpieczeństwa i wyzwania dla 
pływających w sytuacji, gdyby łódź uległa wywróceniu (rysunek nr 5).  

Zagrożenia dotyczące nurków przedstawiono na rysunku nr 6.  
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Rysunek nr 6: Zagrożenia subiektywne dotyczące nurkowania na Jeziorze Solińskim. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Jezioro Solińskie jest bardzo atrakcyjnym do nurkowania. Można korzystać  

z wód na całym terenie poza zaporą. Przy tym jednak trzeba zauważyć, że akwen 
ten posiada szereg obiektywnych niebezpieczeństw. Są to: stromo schodzące w dół 
skały o niewielkiej stabilności, duża ilość korzeni pozostałych po wyciętych drzewach 
i zła widoczność.20 Do tego dochodzą subiektywne zagrożenia – słabe kwalifikacje 
nurkowe, niewłaściwa ocena warunków, złe przygotowanie planu nurkowania, 
problemy ze sprzętem i inne. 

Zagrożenia  subiektywne związane z poruszaniem się na lodzie obrazuje 
rysunek 7. W tym przypadku kluczowe są: brak wiedzy na temat grubości lodu i jej 
zróżnicowania, załamanie pokrywy lodowej i wpadnięcie do wody, nieodpowiedni 
ubiór oraz ogólny brak rozwagi. 

 
 
 
 
 
 

 
20 Nurkomania, https://www.nurkomania.pl/nurkowisko_solina.htm (dostęp: 03.01.2018). 

Zagrożenia subiektywne na Jeziorze 
Solińskim dla osób nurkujących

 

Niewłaściwe przygotowanie 
sprzętowe 

 

Zła ocena warunków do 
nurkowania 

 

Niewłaściwe przygotowanie 
planu nurkowania 

 

 

 

 
 

Zły stan zdrowia nurka 

 

Przekraczanie maksymalnej 
głębokości 

 
Nurkowanie bez wsparcia 

Nurkowanie po spożyciu 
substancji 

psychoaktywnych 

 

 

Brak kwalifikacji lub praktyki 
nurkowej 



64 

 

Rysunek nr 7: Zagrożenia subiektywne dotyczące osób poruszających się po lodzie na 
Jeziorze Solińskim. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Jezioro Solińskie jest akwenem dającym wiele różnorodnych możliwości dla 

turystów i rekreantów. Jeśli mają oni z nich skorzystać, to muszą zachowywać się 
bezpiecznie, co oznacza nie generowanie zagrożeń subiektywnych oraz wzięcie pod 
uwagę zagrożeń obiektywnych, jak również wymaga zastosowania się do ogólnie 
przyjętych zasad uprawiania turystyki, rekreacji oraz podporządkowania się 
obowiązującym  regulaminom. 

Podstawowe zagrożenia obiektywne występujące na Jeziorze Solińskim  
w opinii ratowników przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela nr 1: Podstawowe zagrożenia obiektywne występujące na Jeziorze Solińskim  
w ocenie ratowników BWOPR. 
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Incydenty na wodzie związane z nagłym 
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Nagłe pogorszenie się stanu zdrowia turysty poza 
plażą i akwenem 

Rzadko 

Obiekty spadające do wody Bardzo rzadko 

Zagrożenie biologiczne Bardzo rzadko 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o materiały Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 
 

Podstawowe znaczenie ma tu pogorszenie się warunków atmosferycznych,  
w taki sposób, że deszcz lub wiatr utrudnia pływanie jednostkami i dochodzi 
wówczas do różnorodnych incydentów. Ponadto często dochodzi do innych zmian 
atmosferycznych, a umiarkowanie często do nagłego pogorszenia się pogody, co 
jest bezsprzecznie największym zagrożeniem, z jakim spotykają się pływający. Dość 
często mają miejsce incydenty na wodzie związane z nagłym pogorszeniem się 
warunków atmosferycznych, ale także nagłe pogorszenie się stanu zdrowia 
kąpiącego na wyznaczonym kąpielisku. Rzadziej dotyczy to pływania po akwenie, 
gdyż wówczas mniej prawdopodobne jest na przykład zdarzenie w stylu szoku 
termicznego. Natomiast relatywnie rzadko ma miejsce zagrożenie zdrowia i życia 
turysty, który wypoczywa poza plażami i wodą. Do tego warto wskazać na obiekty 
spadające do wody oraz zagrożenia biologiczne, które praktycznie nad Soliną nie 
występują. 

Podstawowe zagrożenia subiektywne występujące na Jeziorze Solińskim  
w opinii ratowników przedstawiono w tabeli 2. 
 
Tabela nr 2: Podstawowe zagrożenia subiektywne występujące na Jeziorze Solińskim  
w ocenie ratowników BWOPR. 

Rodzaj zagrożenia Częstotliwość występowania 

Wywrócenie kajaka i osoby w wodzie w wyniki 
błędu 

Często 

Wywrócenie łodzi żaglowe w wyniku błędu Umiarkowanie często 

Inne zawinione przez człowieka incydenty 
związane  

z jednostkami pływającymi 
Rzadko 

Zderzenie łodzi i inne naruszenia przepisów Rzadko 

Napłynięcie kąpiącego się Rzadko 

Kąpiel w miejscu niedozwolonym Bardzo często 

Tonięcie w wyniku nieoszacowania umiejętności Umiarkowanie często 

Nietrzeźwość Bardzo często 

Nieprawidłowy nadzór nad małoletnimi Często 

Kąpiel w niebezpiecznych warunkach pogodowych Umiarkowanie często 

Incydenty związane z nurkowaniem Rzadko 

Zdarzenia związane z nieprawidłowym 
poruszaniem się po szlakach pieszych 

Rzadko 

Nieprawidłowe zachowania związane z 
przebywaniem na lodzie 

Rzadko 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o materiały Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 
 

Często występującym błędem jest wywrócenie kajaka i znalezienie się osób  
w wodzie. Jak często mówią ratownicy – o ile osoby pływające żaglówkami mają 
zazwyczaj wiedzę i doświadczenie, to w przypadku kajakarzy bardzo często brak 



66 

 

jest kompetencji i odpowiedzialności, co może skończyć się wywrotką. Szczególnie 
przy większym ruchu i co za tym idzie falach dochodzi do błędów 
niedoświadczonych użytkowników szlaków wodnych. Relatywnie często dochodzi 
też do wywrotek łodzi żaglowych. Niekiedy mają miejsce zderzenia łodzi oraz inne 
naruszenia przepisów związane z nieznajomością prawidłowości regulujących ruch 
wodny. To co bowiem charakterystyczne, to fakt, że często pływający nie znają 
przepisów i stosują analogie z ruchu drogowego, które niejednokrotnie nie tylko nie 
są przydatne, a wręcz prowadzą wprost do kłopotów. 

Bardzo często ma miejsce kąpiel w niedozwolonym miejscu oraz pływanie  
w stanie nietrzeźwości. Zdarza się też, że ludzie kąpią się przy złych warunkach 
pogodowych. Ważnym problemem jest nieprawidłowy nadzór nad dziećmi. 
Podobnie często kąpiący przeceniają swoje możliwości, co przekłada się na 
zachłyśnięcia, a nawet utonięcia. Mniej jest incydentów z nurkowaniem, gdyż to 
realizują zazwyczaj osoby kompetentne. Niekiedy także interwencja jest niezbędna 
w związku z okolicznościami nietypowymi. Przykładowo doszło do incydentu  
w związku ze skokami spadochronowymi, gdyż jeden z uczestników niefortunnie 
upadł przy lądowaniu, co implikowało konieczność udzielenia mu pierwszej pomocy. 
Zatem potencjalnych zagrożeń jest wiele. 

 
Analiza wypadkowości na akwenie Jeziora Solińskiego w latach 2007-

2015 
Analizę wypadków w zakresie turystyki i rekreacji mających miejsce na jeziorze 

Solińskim podzielono na dwie części, tzn. na: omówieniu przyczyn tych zdarzeń,  
a także ich skutki. Dokonano także zestawienia wypadków zaistniałych w latach 
2007-2015. 

Wypadek to szczególne zdarzenie, o charakterze negatywnym, które jest 
związane z daną aktywnością człowieka – pracą, życiem codziennym, 
przemieszczaniem się, czy też turystyką. Efektem wypadku jest nagłe pogorszenie 
się stanu zdrowotnego, czy też szerzej dobrostanu jednostki.21 Zdarzenie 
wypadkowe wymaga często podejmowania akcji ratowniczej. Ratownictwo to 
działalność zorganizowana, wykonywana przez osoby kompetentne, które posiadają 
różnorodne metody, siły i środki, która zawsze jest nakierowana na ratowanie życia 
ludzkiego oraz dóbr materialnych i w jej ramach prowadzi się różnorodne czynności 
ratowania, czyli techniczne działania wyszkolonego ratownika zmierzające do 
pomocy poszkodowanemu.22 

 
Przyczyny wypadków 
Wypadki są pokłosiem wielu różnych czynników. Co do zasady można podzielić 

zagrożenia na obiektywne oraz subiektywne. Te pierwsze wynikają z działania sił 
niezależnych od człowieka; drugie są zawinione i mają przyczyny 
antropogeniczne.23 Klasyfikacja Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego 

 
21 A. Górny, Identyfikacja przyczyn zdarzenia wypadkowego. Zastosowanie diagramu Ishikawy do oceny 

pierwotnych i wtórnych przyczyn zdarzenia wypadkowego, (w:) Zeszyty Naukowe WSZOP  
w Katowicach, nr 1/2013, s. 42. 

22 B. Michailiuk, Podsystem ratownictwa i ochrony ludności, (w:) Zeszyty Naukowe AON” nr 4/2013,  
s. 281. 

23 S. Koziej, op. cit., s. 29. 
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Pogotowia Ratunkowego (BWOPR) prezentuje szereg czynników prowadzących do 
powstania wypadku (rysunek 8). 

Najczęstszą przyczyną wypadków są podtopienia, zachłyśnięcie, wyczerpanie, 
ale także inne przyczyny, które zazwyczaj dotyczą różnych zdarzeń związanych  
z żeglowaniem. Inne poważne problemy to: wychłodzenie w wyniku wpadnięcia do 
wody oraz wstrząsy termiczne, które są nierzadkim problemem szczególnie u osób 
kąpiących się. Ponadto w klasyfikacji znajdują się na przykład wodorosty, a także  
w standardowym formularzu zamieszczono: prądy wsteczne (typowe dla morza), 
ostrogi (związane z rzekami) oraz bagna, które w przypadku badanego obszaru nie 
występowały. 
 

Rysunek nr 8: Przyczyny wypadków według klasyfikacji stosowanej przez BWOPR w latach 
2007-2015. 
Źródło: opracowanie w oparciu o materiały Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

 
Istotnym czynnikiem będącym zagrożeniem obiektywnym jest pogoda, która 

została zaprezentowana na rysunku 9. 
Okazuje się, że około 40% wszystkich zdarzeń ma miejsce wówczas, kiedy 

pogoda jest w normie, a więc jest albo pogodnie, albo ma miejsce zachmurzenie, 
które jednak nie przeradza się w deszcz. Pozostałe 60% to problemy, które mają 
miejsce w gorszą pogodę. W przypadku 15% miał miejsce deszcz (co jednak nie 
zawsze musi oznaczać ekstremalne problemy pogodowe), przy 12,5% wiał silny 
wiatr, a przy 11% zanotowano burzę. Dodatkowo niecałe 10% zdarzeń to 
następstwo załamania pogody. Przy tym jednak trzeba zauważyć, że do wydarzeń 
tego typu dochodzi rzadko, natomiast gdy na przykład pojawia się szkwał to 
ratownicy BWOPR mają bardzo wiele pracy i skala zagrożenia lawinowo rośnie. 
Pogoda na Jeziorze Solińskim jest stosunkowo zmienna i może ona stanowić 
wyzwanie dla wielu osób, przy czym często to nie ona jest przyczyną, dla której ma 
miejsce wypadek. Znacząco częściej problemem jest nieodpowiedzialne 
zachowanie ze strony ludzi, którzy plażują, pływają wpław lub przy wykorzystaniu 
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urządzeń. Na rysunku 10 zaprezentowano przyczyny wypadków osób kąpiących lub 
wypoczywających nad wodą. 

 

 
Rysunek nr 9: Pogoda jako czynnik przyczyniający się do wypadku według statystyki 
wypadków w latach 2007-2015. 
Źródło: opracowanie w oparciu o materiały Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

 

 
Rysunek nr 10: Przyczyny wypadków osób kąpiących się lub wypoczywających nad wodą  
w latach 2007-2015. 
Źródło: opracowanie w oparciu o materiały Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 
 

W przypadku osób wypoczywających na kąpieliskach zachodzą bardzo różne 
problemy zdrowotne. Najczęściej dochodzi do takich zdarzeń, jak: zachłyśnięcie, 
udar cieplny, uraz ciała powstały na lądzie, a także wstrząs termiczny. Zatem równo 
dobrze do problemu zdrowotnego może dojść w czasie kąpieli, jak i wypoczynku na 
plaży. Szczególnie powszechne są różnego typu stłuczenia oraz skręcenia, które 
wiążą się na przykład z uprawianiem sportów plażowych. 
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Do tego często pojawia się problem zdrowotny związany z narażeniem ciała na 
nadmierną lub zbyt niską temperaturę i człowiek albo dostaje udaru cieplnego od 
przebywania za długo na słońcu, ale narażony jest na szok termiczny w zimnej 
wodzie. 9,5% zdarzeń to ponadto nagłe pogorszenie stanu zdrowia nie związane 
bezpośrednio z pływaniem czy plażowaniem. Są to z reguły omdlenia, ale zdarzają 
się również zawały serca, udary, czy nagłe zatrzymania akcji serca, gdzie konieczna 
jest bardzo szybka interwencja ze strony ratowników. 

Na rysunku 11 przedstawiono przyczyny wypadków osób pływających po 
akwenie na różnych jednostkach. Główną przyczyną wypadku osób pływających jest 
awaria jednostki pływającej. Może to być chociażby problem z żaglem, ale także 
awaria silnika elektrycznego, czy inne wydarzenia takie jak zdryfowanie roweru 
wodnego na środek akwenu, czy nawet złamanie wiosła kajaku. 15,6% wypadków 
wiąże się z wywróceniem jednostki pływającej w wyniku znaczącego pogorszenia 
się pogody; 12,5% zdarzeń tego typu dotyczy błędu pływających i często jest to 
problem z kajakiem. 14,1% zdarzeń to wypadnięcie za burtę i na przykład 
wychłodzenie organizmu z tym związane, choć szczególnie przy złej pogodzie 
załoga pozostała na statku może mieć trudność z odnalezieniem osoby. Ponadto 
dochodzi niejednokrotnie do urazu ciała żeglujących lub kajakarzy np. w wyniku 
uderzenia bomem lub skręcenia albo złamania kończyny. Problemem może też być 
nagłe pogorszenie stanu zdrowia. 

 

 
Rysunek nr 11: Przyczyny wypadków osób pływających po akwenie na różnych jednostkach 

pływających w latach 2007-2015. 
Źródło: opracowanie w oparciu o materiały Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

 

Tak więc możliwych incydentów jest bardzo wiele, a wszystko zależy od tego, 
w jakim stopniu człowiek jest przygotowany do żeglowania lub pływania i czy 
posiada dostateczną wyobraźnię, żeby uniknąć zagrożeń. 

 
Skutki wypadków 

Zdarzenia, które wymagają interwencji ze strony Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego wiążą się z rozmaitymi skutkami (rysunek 12). Statystyki 
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pokazują, że w około 26% przypadków nie dochodzi do powstania skutków 
zdrowotnych. Przykładowo wywrotka na kajaku w ciepły dzień wiąże się zazwyczaj 
z urazem psychicznym, natomiast nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych. 
Podobnie w przypadku holowania uszkodzonej łodzi, czy w toku interwencji, kiedy 
osoby kąpią się w niewłaściwym miejscu, ale do wypadku w ogóle nie dochodzi. 
Natomiast w wybranych sytuacjach mają miejsce mniej lub bardziej poważne skutki 
zdrowotne. Takie są diagnozowana na przykład wobec osób, które złamały 
kończynę, bądź uległy wstrząsowi mózgu. W przypadku 9% zdarzeń skutki 
zdrowotne są poważne. Dotyczy to sytuacji takich jak uszkodzenie kręgosłupa, do 
czego w przypadku Soliny dochodzi relatywnie rzadko, ale także choćby 
niedotlenienia wywołanego topieniem się. Jest to na pewno sytuacja bardzo 
poważna, do której dochodzi cyklicznie. 

 

Rysunek nr 12: Skutki wypadków w latach 2007-2015. 
Źródło: opracowanie w oparciu o materiały Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 
 

Ponadto w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia konsekwencje również 
bywają bardzo poważne. Do tego w około 1,5% przypadków kończy się niestety 
zgonami poszkodowanych. Te wynikają co do zasady z dwóch przyczyn – utonięć 
oraz nagłego pogorszenia stanu zdrowia w wyniku chociażby zawału serca, który 
może, ale nie musi wiązać się z szokiem termicznych. Do zdarzeń tego typu 
dochodzi również w kontekście używania alkoholu, a następnie pływania w akwenie 
lub też przy wykorzystaniu różnych środków pływających. 

Jeśli chodzi o szkody, to warto również wspomnieć o kosztach związanych  
z mieniem. W wyniku szkwału może dojść do mniej lub bardziej poważnych 
uszkodzeń łodzi. To samo dzieje się w przypadku zderzenia jednostek pływających, 
kiedy to pojawiają się niejednokrotnie poważne straty materialne. Te również mogą 
być efektem zachowań agresywnych, dewastacji, które rzadko, ale jednak się 
zdarzają. Przy tym jednakże z punktu widzenia Bieszczadzkiego Wodnego 
Pogotowia Ratunkowego kluczowa jest kwestia ratowania życia ludzkiego. Mienie 
oczywiście ma swoją wartość, której nie można ignorować, aczkolwiek kluczowe jest 
zdrowie i życie osób, które kąpią się lub pływają w Jeziorze Solińskim. Pisząc  
o skutkach nie sposób nie wspomnieć również o tym, że niekiedy ratownicy w czasie 
akcji ratowania życia również ulegają negatywnym konsekwencjom. W badanej 
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formacji nie zanotowano wypadków śmiertelnych, natomiast drobne urazy, czy 
wychłodzenie związane z długim przebywaniem w wodzie niejednokrotnie były 
odnotowywane. Dlatego też trzeba mieć to na uwadze, gdy analizuje się pracę 
badanej grupy.  

 
Analiza porównawcza wypadków w latach 2007-2015 

Dane prezentowane w poprzednich częściach artykułu były zbiorczymi 
statystykami z badanego okresu. Takie ich przedstawienie jest uzasadnione, gdyż 
jak pokaże niniejsza analiza różnice pomiędzy poszczególnymi latami nie są zbyt 
istotne. Oczywiście są sezony, kiedy Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe wypływa do zdarzeń częściej oraz takie, gdzie ta częstotliwość jest 
mniejsza, ale co do istoty zróżnicowanie jest umiarkowane. Obrazuje to rysunek 13. 

 

Rysunek nr 13: Porównanie liczby interwencji w latach 2007-2015. 
Źródło: opracowanie w oparciu o materiały Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 
 

W badanym okresie liczba interwencji w poszczególnych latach wahała się od 
599 do 846. Zatem rozpiętość ta jest istotna, przy czym trzeba zauważyć, że rok 
2007 oraz 2015 były swego rodzaju ewenementami. Zazwyczaj wskaźnik zdarzeń 
wahał się od 648 do 778, a więc tu zróżnicowanie jest już mniejsze. To, ile w danym 
sezonie jest interwencji, zależy od szeregu czynników. Po pierwsze ważna jest 
pogoda, gdyż im więcej słonecznych dni, tym więcej turystów oraz więcej zdarzeń 
niepożądanych. Zła pogoda zmniejsza liczbę interwencji, więc deszczowe lata 
sprawiają, że relatywnie jest bezpieczniej. Przy tym jednak nie dotyczy to sytuacji 
pogody zmiennej, nieprzewidywalnej, która jest największym czynnikiem ryzyka. Po 
drugie dochodzi szereg czynników sezonowych, w tym wybieranie przez turystów 
Jeziora Solińskiego jako miejsca letniego wypoczynku. Są lata, gdzie akwen jest 
bardziej popularny oraz takie, kiedy ruch jest mniejszy. Do tego nie można 
zapominać, że wypadki mają charakter losowy. Zatem może się zdarzyć, że  
w dwóch kolejnych latach mimo dość podobnej pogody liczba poszkodowanych jest 
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rozbieżna. Obrazuje to rysunek 14, gdzie zamieszczono porównanie przyczyn 
interwencji z podziałem na subiektywne i obiektywne. 

Badania pokazują, że zagrożenia obiektywne odpowiadają w badanym okresie 
za od 18% do 32% wypadków, do których dochodzi na Jeziorze Solińskim. Są to 
dane do pewnego stopnia przybliżone, natomiast wydaje się, że kluczowa jest tu 
konkluzja, iż od 68% do 82% wypadków to efekt wystąpienia zagrożenia 
subiektywnego, związanego z zaniedbaniem po stronie człowieka. 

 

Rysunek nr 14: Porównanie szacunkowych przyczyn interwencji w latach 2007-2015  
z podziałem na zagrożenia subiektywne i obiektywne. 
Źródło: opracowanie w oparciu o materiały Bieszczadzkiego Wodnego Pogotowia 
Ratunkowego. 
 

Innymi słowy, to właśnie błąd ludzki sprawia najczęściej, że ma miejsce 
zdarzenie, które wywołuje mniej lub bardziej poważne skutki dla poszkodowanego 
oraz innych osób. Należy to mieć na uwadze prowadząc prewencję zdarzeń, gdyż 
wielu spośród niebezpiecznych sytuacji można było zapobiec, gdyby człowiek 
zachował się odpowiednio. To co jest pozytywne, to fakt, że w ostatnich latach 
można dostrzec zmniejszanie się udziału zagrożenia subiektywnego, a więc być 
może pewne wnioski zostały wyciągnięte. Natomiast trudno powiedzieć, jak będzie 
się to zmieniało w przyszłości, gdyż stan bezpieczeństwa nad wodą zależy od 
bardzo wielu czynników. 

 
Wnioski 
Rozwój turystyki i rekreacji nad Jeziorem Solińskim jest naturalnym zjawiskiem 

biorąc pod uwagę atrakcyjność tego akwenu. Ma on ponadto dobre warunki do tego, 
aby uprawiać sporty wodne. Jest rozległy, wietrzny na tyle, aby dało się żeglować, 
ale także w takim stopniu bezpieczny, aby w sposób przewidywalny dało się 
uprawiać turystykę i rekreację nie wymagającą wielkich kwalifikacji. Niemniej co 
pewien czas dochodzi do zdarzeń, które uświadamiają, że absolutne 
bezpieczeństwo nad wodą nie może istnieć, gdyż jest to żywioł, z którym trzeba się 
liczyć. Analiza wypadków prowadzi do następujących wniosków: 
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1. Największymi zagrożeniami obiektywnymi są: burza, mgła, biały szkwał, 
nagła zmiana warunków, nieprzewidywalne wiatry, co w przypadku akwenu 
położonego wysoko i otoczonego górami są zdarzeniami bardzo 
prawdopodobnymi. 

2. Do kluczowych zagrożeń subiektywnych należy zaliczyć: brawurę, pływanie 
po spożyciu alkoholu, brak kompetencji pływackich lub związanych  
z żeglarstwem, niewystarczającą wyobraźnię, popisywanie się, czy też brak 
sprzętu asekuracyjnego. 

3. Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi szereg 
działań ratowniczych, do których dochodzi zarówno w ramach 
zabezpieczanych kąpielisk, jak i na akwenie oraz na obszarach 
przybrzeżnych oraz na lądzie. 

4. Większość interwencji podejmowanych jest w ramach letniego sezonu 
wypoczynkowego, a więc w miesiącach od czerwca do sierpnia oraz głównie 
w weekendy. 

Należy zauważyć, że Jezioro Solińskie należy do akwenów bardzo atrakcyjnych 
i chętnie wykorzystywanych dla celów turystycznych i rekreacyjnych. To jednakże 
warunkuje konieczność aktywnych działań ze strony służb ratowniczych. Jeśli 
bowiem dana destynacja jest popularna, to przyciąga dużą liczbę turystów. 
Masowość ruchu turystycznego jest dużym problemem, bo wiele osób nie dysponuje 
stosownymi kompetencjami, aby nad wodą zachowywać się bezpiecznie. W związku 
z tym są narażone na incydenty, które następnie wywołują konieczność interwencji 
Bieszczadzkiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy BWOPR 
udzielając wywiadu wskazywali na to, że poprawia się świadomość osób 
wypoczywających nad wodą, wielu incydentom udaje się zapobiec zanim jeszcze 
zaistnieją, natomiast bezsprzecznie obecny stan bezpieczeństwa nie da się uznać 
za w pełni zadawalający. Dlatego też cały czas trzeba uczulać turystów i rekreantów 
na niebezpieczeństwa, a równocześnie utrzymywać gotowość BWOPR na 
najwyższym poziomie tak, by kiedy dochodzi do incydentu, można było natychmiast 
rozpocząć akcję ratunkową. Nigdy nie uda się zniwelować zagrożeń do zera, gdyż 
brawura i brak wyobraźni jest typową cechą ludzką, ale im więcej działań 
edukacyjnych i prewencyjnych, tym liczba osób zachowująca się ryzykownie będzie 
mniejsza. 

 
Streszczenie 
Problematyka artykułu porusza aspekty bezpieczeństwa na Jeziorze Solińskim. 

Niniejsze opracowanie dotyczy zagrożeń obiektywnych i subiektywnych 
występujących na terenie jeziora, a związanych z uprawianiem turystyki i rekreacji. 
Celem badań była analiza wypadków podczas uprawiania turystyki i rekreacji na 
omawianym akwenie w latach 2007-2015 oraz ustalenie ich przyczyn. Materiałami  
z których czerpano informacje i na podstawie których dokonano analizy była 
dokumentacja wypadków prowadzona przez Bieszczadzki WOPR. Analiza została 
wzbogacona wywiadem kwestionariuszowym, który przeprowadzono z osobami, 
zajmującymi się działalnością w Bieszczadzkim WOPR. W toku badań zostały 
wykorzystane również informacje na temat wypadkowości na Jeziorze Solińskim, 
pochodzące z obserwacji własnych. 

Słowa kluczowe: wypadkowość, turystyka, Jezioro Solińskie. 
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Summary 
The issue of the article deals with the safety aspects of Solina Lake. This study 

deals with objective and subjective threats occurring in the lake, related to practising 
of tourism and recreation. The aim of the research was to analyze accidents during 
tourism and recreation on the discussed basin in 2007-2015 and to determine their 
causes. The materials from which information was obtained and on the basis of 
which the analysis was made was the accident documentation kept by the 
Bieszczady WOPR. The analysis was enriched with a questionnaire interview, which 
was conducted with people who deal with activities in the Bieszczady WOPR. In the 
course of the research, information on accidents on Solina Lake was also used, 
derived from own observations. 

Key words: accidents, tourism, Solińskie Lake. 
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Wstęp 
Świat, w którym przyszło nam dziś funkcjonować, rzeczywistość w jakiej na co 

dzień żyjemy często sprawia, że zastanawiamy się jacy naprawdę są inni ludzie, co 
wpływa na to, że ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Szukając odpowiedzi na 
pytania dotyczące tego jak ludzie się zachowują i dlaczego, musimy zwiększyć 
swoją wiedzę na temat manipulacji w społeczeństwie oraz wpływu społecznego  
z którym na co dzień każdy z nas niewątpliwie ma do czynienia. Bardzo dużo działań 
ludzkich powodowanych jest tym, że życie w społeczeństwie sprawia, iż ulegamy 
wpływom innych, ale także czyni każdego z nas osobą, która ma wpływ na 
pozostałych. W obecnych czasach środki masowego przekazu bardzo ułatwiają 
wywieranie wpływu społecznego, dzięki czemu możemy zaobserwować stosowanie 
różnego rodzaju manipulacji praktycznie w każdym obszarze naszego życia, 
zaczynając od polityki, instytucji religijnych, producentów, usługodawców, kończąc 
na sprzedawcach wszelkiego rodzaju towarów. Praktycznie cały czas ktoś próbuje 
nas do czegoś przekonać, ukształtować nasze zachowanie lub nakłonić do zrobienia 
czegoś. Warto zwrócić uwagę, iż w literaturze znajdziemy zdecydowanie więcej 
informacji na temat technik wywierania wpływu na innych ludzi niż sposobów na 
chronienie się przed nimi. Różnica jest wręcz uderzająca. Sposobów na ochronę 
przed niepożądanym wpływem innych ludzi jest zdecydowanie mniej niż samych 
technik manipulacji, jednak jest kilka metod które pozwalają uodpornić się na wpływ 
i manipulację innych, co jest bardzo obiecującym sposobem podatności na co 
najmniej kilka technik manipulacji.  

Sposoby uodparniania przed wpływem innych możemy podzielić na dwie 
główne kategorie: zewnętrzne i wewnętrzne. Z zewnętrznymi mamy do czynienia 
kiedy osoba trzecia oddziałuje na nas w celu uchronienia nas przed niepożądanym 
wpływem innego człowieka lub ludzi, natomiast o wewnętrznych możemy mówić 
wtedy, kiedy samodzielnie podejmujemy działania aby przeciwdziałać wpływowi. 
Analizując sposoby zewnętrzne w pierwszej kolejności należy wymienić 
najpopularniejsze rozwiązanie polegające na ostrzeganiu jednostki, która będzie 
podlegała próbom manipulacji. Kolejny sposób z kategorii zewnętrznych można 
oprzeć na wiedzy którą posiadamy na temat indywidualnych cech danej osoby, które 
są skorelowane z podatnością na wpływ innych. Przykładowo osoby które są bardzo 
zaangażowane z daną sprawę i posiadają w tym temacie dużą wiedzę są mniej 
podatne na wpływ dotyczący tej sprawy, aby więc wzmocnić opór wobec wpływu 
należy takiej osobie udostępnić jeszcze więcej wiedzy i nakłonić do ćwiczenia 
kontrargumentów. Jeżeli natomiast chodzi o wewnętrzne sposoby obrony przed 
wpływem wymienić można kilka: reguła wzajemności, zaangażowanie  
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i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, reguła sympatii, autorytet i reguła 
niedostępności.1 

 
Reguła wzajemności 
Reguła wzajemności jest znana jako najbardziej niebezpieczna technika 

wywierania wpływu w kontaktach międzyludzkich, znana wszystkim 
społeczeństwom. Reguła ta polega na tym, że człowiek czuje się zobowiązany aby 
odwdzięczyć się komuś, kto wyświadczył mu jakąś przysługę. Wywołuje poczucie 
zobowiązania i chęci do tego aby jak najszybciej odwzajemnić przysługę, którą się 
otrzymało od innego człowieka. Często to właśnie poczucie jest tak silne, że ludzie 
nie potrafią go kontrolować i podświadomie dążą do tego aby czym prędzej oddać 
przysługę. Pojawia się pytanie, jak się obronić przed regułą wzajemności, skoro ma 
taką moc. Warto traktować oferowaną przysługę jako tą, czym naprawdę jest, czyli 
przysługą a nie zobowiązaniem. To ludzie mogą decydować o tym, czy ją przyjąć 
czy nie. Jednym ze sposobów aby ochronić się przed osobami które nadużywają 
naszej skłonności do odwzajemniania dóbr jest odpowiednie różnicowanie intencji 
darczyńców. Jeśli dokonamy analizy i stwierdzimy, że intencje drugiej osoby są 
dobre, wówczas powinniśmy odwzajemnić uzyskane dobro, natomiast jeśli coś 
wzbudzi nasz niepokój i zorientujemy się że druga strona próbuje nas oszukać, 
powinniśmy odmówić przysługi rewanżowej. Innymi sposobami są również nie 
dopuszczanie do sytuacji kiedy stajemy się „dłużnikami” innych lub po prostu 
racjonalne zastanowienie się czy wejście w jakąś relację czy przyjęcie prezentu nie 
spowoduje chęci odwdzięczania, a jeśli tak to w jaki sposób ten rewanż może 
nastąpić. 

 
Zaangażowanie i konsekwencja 
Technika wpływu związana z zaangażowaniem i konsekwencją jest oparta na 

naszej skłonności do usprawiedliwiania i trzymania się wcześniej podjętych decyzji. 
Kiedy dokonamy już wyboru lub zajmiemy konkretne stanowisko w danej sprawie 
uruchamia się w nas nacisk na zachowanie konsekwentne i zgodne z tym w co już 
się zaangażowaliśmy.2 Po podjęciu pewnej decyzji sami siebie przekonujemy, że 
była ona słuszna. Na przykład jeśli podejmiemy decyzję o zakupie nowego telefonu 
określonej marki, po dokonaniu zakupu, sami siebie utwierdzamy w przekonaniu, że 
to był dobry zakup, poprzez szukanie w Internecie zalet tej marki, ignorując całkiem 
negatywne informacje i opinie na które trafiamy. Sporo danych przemawia za tym, 
że większość ludzi nie zmienia łatwo swoich przekonań nawet w obliczu sprzecznej 
z nimi informacji.3 Sposobem na uchronienie się przed wpływem tego rodzaju jest 
odróżnianie konsekwencji od uporczywej sztywności oraz wystrzeganie się czysto 
mechanicznej konsekwencji która jest wykorzystywana prze manipulatorów. Zawsze 
warto się zastanowić, czy to że przypisujemy same dobre cechy do telefonu, który 
zakupiliśmy jest poparte racjonalną argumentacją a nie przywiązaniem do marki. 
Czy nie ma błędnego przekonania, że konkretna marka i jej produkty mają wyraźną 
przewagę nad innymi. Warto rozważyć, skąd wzięło się przekonanie  

 
1 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 2003, GWP, s. 67. 
2 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 2003, GWP, s. 65. 
3 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł. 1997, s. 141. 
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o niezawodności zakupionego przez nas produktu i czy mimo docierających do nas 
podważających to informacji nie jesteśmy po prostu w błędzie.  

 
Społeczny dowód słuszności 
Wpływ oparty na regule społecznego dowodu słuszności to zasada zwracająca 

uwagę na fakt, że punktem odniesienia zachowań człowieka są reakcje innych ludzi, 
jak uznawanie za słuszne tego, co wielu ludzi uznało za słuszne. Człowiek wykazuje 
tendencję do przyjmowania poglądów i zachowań takich, jak reszta grupy 
społecznej. Przykładem jest np. uznawanie za śmieszniejsze komedii do których 
podkładane są odgłosy tzw. śmiechów z puszki, bo skoro inni się śmieją to widocznie 
to jest śmieszne i nam się też tak wydaje. Zdecydowanie mniej zabawnym 
przykładem jest wzrost liczby samobójstw po opublikowaniu w środkach masowego 
przekazu doniesienia o samobójstwie znanej osoby. To tylko dwa przykłady, jednak 
na pewno każdy z nas po chwili namysłu dojdzie do wniosku, że często bez głębszej 
analizy robimy to, co inni. W pewnym stopniu można to usprawiedliwiać tym, że 
spora część procesu uczenia się od najmłodszych lat jest oparta na 
naśladownictwie, co absolutnie nie oznacza że powinniśmy bezwolnie poddawać się 
owczemu pędowi. Trudność polega na tym, że ludzie wcale nie chcą się przed tym 
bronić, ponieważ faktem jest, że postępowanie innych ludzi, w szczególności osób 
które cenimy i ufamy im, jest dla nas wartościową informacją na temat tego jak sami 
powinniśmy postąpić. Problem jest wtedy, kiedy informacje które otrzymujemy są 
błędne i sprowadza nas to na manowce. Wynika z tego prosty wniosek mówiący  
o tym, iż każdy powinien rzetelnie ocenić i analizować dochodzące do nas informacje 
i jeśli tylko uznamy że są wątpliwe, powinniśmy wyłączyć „autopilota” i kontrolować 
własne postępowanie, aby uniknąć przykrych konsekwencji. 

 
Reguła autorytetu 
Inną metodą wywierania wpływu społecznego jest technika oparta na regule 

autorytetu polegająca na uległości wobec osoby, która stanowi dla nas autorytet. 
Technika ta jest bardzo skuteczna, gdyż każdy z nas od najmłodszych lat jest uczony 
aby ufać autorytetom, np. lekarzom, policjantom, nauczycielom i nie podważać ich 
poleceń. Więc często gdy nawet mamy pewne wątpliwości, zagłuszamy je, dusimy 
w zarodku, bo przecież autorytet nie może się mylić. Niestety nie zawsze tak jest  
i czasami bezrefleksyjne poddanie się technice autorytetu może nieść za sobą 
poważne, niepożądane konsekwencje. Jest to technika bardzo często stosowana  
w reklamach. Aby uzyskać jak największą ilość klientów i podnieść sprzedaż 
swojego produktu, firmy powołują się na znane osoby, które stawiane są za wzór  
i autorytet wśród społeczności. Problem pojawia się, gdy dajemy się zwieść 
pozorom, symbolom autorytetu. Z góry uznajemy czyjąś pozycję za wyższą niż 
nasza ulegając właśnie symbolom autorytetu – robi na nas wrażenie powaga 
miejsca, w którym się znaleźliśmy, czyjś sposób mówienia czy strój przypisując tym 
symbolom znacznie większe znaczenie niż należy. Na naszą wyobraźnię działają 
różne gadżety, jak choćby mundur. Widzimy umundurowanego policjanta jadąc 
samochodem instynktownie zwalniamy, często w sytuacji kiedy wcale nie musimy 
tego robić. Kolejnym symbolem jest sutanna, która swoim widokiem sprawie iż 
stawiamy człowieka, który ma ją na sobie wyżej w hierarchii społecznej, bo 
zakładamy, że jest to osoba duchowna. Większości ludzi nie przyjdzie do głowy fakt, 
że może to być zwykły oszust i osoba wątpliwa moralnie, ponieważ ludzie reagują 
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na symbole automatycznie.4 Dlatego warto się zastanowić gdy ktoś próbuje nas 
przekonać do swoich racji i zadać sobie pytanie, czy ta osoba jest rzeczywiście 
ekspertem, czy mamy wiarygodne dowody które świadczą o tym że tak jest, a także 
nauczyć się patrzeć z przymrużeniem oka na wiele spraw. 

 
Reguła niedostępności 
Ostatnią z reguł na które każdy powinien zwracać uwagę jest reguła 

niedostępności opierająca się na założeniu, że ograniczona dostępność zwiększa 
atrakcyjność danej oferty. Klientem, który ma ograniczony czas na podjęcie decyzji 
zaczynają kierować emocje, a to szybko sprawia że decyzje są podejmowane przez 
ludzi automatycznie. Niedostępność produktu sprawia, że czujemy się jakbyśmy 
tracili coś bezpowrotnie i chcemy temu szybko zapobiec decydując się na szybki 
zakup. Ludzie uważają się za istoty, które racjonalnie podejmują decyzje zakupowe, 
ale nie zawsze zdają sobie sprawę z tego jak wiele aspektów podświadomości ma 
na nich wpływ. Na przykład decyzję na jaką stronę internetową wejdziemy czy  
w którym sklepie zrobimy zakupy bardzo często podejmujemy nie do końca 
świadomie, czasami pod wpływem impulsu lub dobrego pierwszego wrażenia. 
Reguła niedostępności nie dotyczy jednak tylko dóbr, obejmuje również zakazane 
informacje. Ludzie widząc cenzurę lub ograniczenie dostępu do informacji czują 
pragnienie aby się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować. I o ile samo pragnienie 
zapoznania się z informacją wydaje się zrozumiałe, o tyle bardziej intrygujący jest 
fakt, że nasz stosunek do takiej informacji poprawia się automatycznie, nawet gdy 
informacja pozostaje niewygłoszona. Działanie tej reguły można rozszerzyć na 
różne dziedziny jak np. dostępność przekazów, komunikatów i wiedzy. Aby jakaś 
informacja zyskała na wartości wystarczy ogłosić, że jest ona niedostępna. Każdy  
z nas powinien potrafić odróżnić chęć posiadania produktu, usługi czy informacji ze 
względu na jej wartość użytkową i atrakcyjność wyłączając przy ocenie emocje. 

Można zauważyć sporą dysproporcję pomiędzy liczbą przeprowadzonych 
badań na temat sposobów wywierania wpływu na innych, a liczbą badań dotyczącą 
uodparniania się na wpływ. Jednym z mechanizmów, który uodparnia na wpływ 
społeczny jest kombinacja autoafirmacji oraz pozytywnej informacji. 

Teoria autoafirmacji sugeruje, iż ludzie likwidują wpływ dysonansu, który 
wzbudza zagrożenie dla ich samooceny poprzez potwierdzenie kompetencji  
w obszarze związanym z zagrożeniem, bo gdy samoocena jest zagrożona będą 
dążyć do zredukowania dysonansu. Mogą to robić na przykład poprzez 
przywoływanie jakiś aspektów swojego pojęcia, niekoniecznie związanych ze 
sprawą, aby w ten sposób zachować o sobie dobre mniemanie mimo, iż 
zaangażowali się w niemoralne działanie.5 Możliwe jest to również poprzez na 
przykład ekspresję ważnych wartości z punktu widzenia człowieka. Wszelkiego 
rodzaju zagrożenia poczucia własnej wartości powodują przeniesienie uwagi  
z elementu zagrożenia na inny pozytywny aspekt własnej osoby.6 Natomiast  
w przypadku kiedy mamy do czynienia z dwoma elementami, które są rozbieżne 
podmiot doświadcza stanu dysonansu sprawiającym na poziomie motywującym, że 
dąży on do zniwelowania dyskomfortu i przywrócenia pożądanego konsonansu 

 
4 S. Kizińczuk, Techniki manipulacji, Internetowe. Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice, s. 47-49. 
5 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, 1994, s. 221. 
6 B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Warszawa 2006, s. 160. 
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poznawczego. Ważną rolę w koncepcji autoafirmacji ma wysokość samooceny 
podmiotu, bo mówi o tym jak wiele dostępnych jest pozytywnych przekonań 
dotyczących własnej osoby mogących wspomóc procesy podtrzymywania 
integralności. Aby utrzymać stabilny obraz samego siebie, podmiot musi mieć 
pozytywne przekonania co do własnego ja. Jednostki charakteryzujące się wysoką 
samooceną w porównaniu z tymi które mają niska samoocenę dysponują 
zdecydowanie większą ilością zasobów umożliwiających autoafirmację  
i przywrócenia integralności własnej osoby. 

Niezmiernie ważna jest również informacja zwrotna, którą dzieli się na 
negatywną, o centralnym znaczeniu dla pojęcia oraz ukierunkowana na inną osobę. 
Jeżeli informacja zwrotna ma charakter centralny, negatywny lub ukierunkowany na 
konkretną osobę, można ją określić, jako informację zagrażającą tej osobie, 
natomiast informacja pozytywna, centralna, ukierunkowana również na konkretną 
osobę, ma charakter autoafirmujący. Pozytywne informacje zwrotne powoduje 
wśród ludzi wzrost zaangażowania w dane zadanie oraz wyższą jakość 
wykonywania pracy, a także większą pewność siebie i lepsze samopoczucie  
u człowieka. Istotnym moderatorem oddziaływania informacji zwrotnej jest na pewno 
poziom samooceny jednostki. Dowiedziono, iż osoby z wyższą samooceną łatwiej 
przyjmują negatywne informacje zwrotne, natomiast osoby o niskiej samoocenie 
paradoksalnie  mogą odrzucać pozytywne informacje zwrotne, bo będą uznane 
przez nich za niezgodne z ich obrazem siebie, a akceptować informacje negatywne. 

W procedurze wzmocnionej autoafirmacji jednostki najpierw koncentrują się na 
swoich największych osiągnięciach życiowych, następnie dostają pozytywną 
informację zwrotną dotyczącą niefunkcjonowania swojej pamięci. Celem stworzenia 
techniki wzmocnionej autoafirmacji było założenie, iż zwiększenie pewności siebie 
doprowadzi do zwiększenia odporności na wpływ i manipulacje innych ludzi. 
Teoretycznie powinno działać to na tej zasadzie, że większa pewność siebie wiąże 
się z dużo mniejszą potrzebą opierania się na poglądach i sugestiach innych osób 
oraz większą skłonnością do kierowania własnymi opiniami.7 Technika wzmocnionej 
autoafirmacji składa się z wcześniej wspomnianej autoafirmacji oraz pozytywnej 
informacji zwrotnej. Manipulacja autoafirmacją polega na tym, że zanim następuje 
próba wywarcia wpływu na jednostkę, uczestnik badania proszony jest o wypisanie 
największych sukcesów życiowych, co sprawia że uświadamia sobie swoje mocne 
strony i tym samym dokonuje aktu autoafirmacji. Technika ta w badaniach zawsze 
jest skuteczna, bez względu na kolejność czy afirmacja poprzedzała pozytywną 
informację zwrotną, czy na odwrót, w badaniach redukowała podatność na wpływ  
i manipulacje. Zatem wzmocniona autoafirmacja może być ciekawym sposobem na 
uodpornianie się na niepożądany wpływ społeczny. 

Wszelkiego rodzaju manipulacje społeczne możemy spotkać w różnych 
obszarach naszego życia i nie ma możliwości aby całkowicie uniknąć konfrontacji  
z nimi. Nikt z nas nie lubi być „wyprowadzany w pole”, dlatego warto zastanowić się 
i spróbować zrozumieć mechanizmy na których opiera się zjawisko wpływu 
społecznego i zacząć skutecznie przeciwstawiać się manipulacji. 

 
7 M. Szpitalak, R. Polczyk, Efekt wzmocnionej autoafirmacji – wzrost odporności na dezinformację! 

wskutek autoafirmacji wzmocnionej pozytywnej informacji zwrotnej. Studia Psychologiczne 2012, 50, 
s. 63-75. 
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Na co dzień każdy z nas aby zaoszczędzić energię i czas, często posługuje się 
różnego rodzaju automatyzmami, gotowymi wzorcami myślenia, stereotypami  
i uformowanymi schematami na bazie naszego życiowego doświadczenia. Nie 
byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, iż są to idealne sytuacje kiedy możemy zostać 
przez kogoś zmanipulowani. Osoby, które chcą wywrzeć na nas wpływ wykorzystują 
te sytuacje opierając techniki wywierania wpływu związane z automatyzmami 
stosując na przykład regułę wzajemności. Wydawałoby się zatem, że wyłączenie 
„autopilota” sterującego naszym codziennym zachowaniem może nam pomóc 
zmniejszyć podatność na niepożądany wpływ innych osób. Przeprowadzono wiele 
badań, które jednoznacznie pokazują, że uruchomienie świadomego myślenia  
i kontroli naszego umysłu nie tylko zapobiega uległości wobec manipulacji, jest 
wręcz warunkiem skuteczności takich oddziaływań. Istnieje wiele dowodów na to, iż 
refleksyjne przetwarzanie informacji przez ludzi jest sposobem uniwersalnym na 
uniknięcie różnego rodzaju manipulacji. Wspomniana refleksyjność jest niczym 
innym, jak stanem umysłu, który charakteryzuje się aktywnym rozróżnianiem  
w obrębie spostrzeganej sytuacji. Inaczej mówiąc, refleksyjność jest nie tylko reakcją 
na nową sytuację, ale również efektem świadomego procesu spostrzegania 
rzeczywistości, takiej, jaka jest na daną chwilę. Owa cecha ogranicza podatność na 
manipulację redukując wpływ, jaki na zachowanie mają procesy zachodzące 
automatycznie, a także sprzyja hamowaniu procesów zachodzących na poziomie 
utajonym, co z kolei w sytuacji kiedy mamy do czynienia z manipulacją przejawia się 
odpornością na sygnały mające wyzwolić automatyzmy skłaniające do uległości.8 

 
Podsumowanie 
Życie w społeczeństwie, kontakt z innymi ludźmi i funkcjonowanie we 

wspólnocie sprawia, że w przeróżnych sytuacjach na siebie nawzajem wpływamy, 
czy tego chcemy czy nie. W obecnych czasach często taki wpływ przyjmuję formę 
manipulacji, dlatego niezmiernie ważne jest, aby posiadać umiejętność 
przeciwstawiania się niepożądanemu oddziaływaniu. Jednym z warunków 
skutecznej obrony przed wpływem i manipulacją innych ludzi jest zdolność do 
refleksyjnej odpowiedzi na sytuację, w której musimy decydować o uległości bądź 
przeciwstawieniu się próbie wpływu. Przeprowadzono bardzo dużo badań, które 
potwierdzają skuteczność refleksyjności, jako czynnika redukującego podatność 
człowieka na negatywny wpływ innych osób, dlatego ważne aby każdy z nas się nad 
tym zastanowił. 

Istotą powodzenia w życiu każdego z nas jest uczenie się przez całe życie, 
czerpanie wiedzy z różnych źródeł, umiejętność patrzenia na własne osiągnięcia  
z pokorą oraz osiąganie sukcesów patrząc na drugiego człowieka. To oczywiście 
wymaga od każdego z nas ciągłego zastanawiania się nad tym co robimy. Postawa 
człowieka, który myśli że świat jest mu coś winien, jest często spotykana  
w dzisiejszych czasach, jednak mimo iż często spotykana, jest błędna. Dopóki tego 
nie zrozumiemy, będziemy ulegali negatywnym wpływom i manipulacji innych ludzi, 
nie mając przy tym swojego zdania. Bo opinie i zdania które padną z naszych ust 
nie będą naszymi, tylko tych, którzy nami manipulują. Manipulacje i wpływy nie są 
niczym złym, tylko niestety zbyt często są wykorzystywane w złych pobudkach. 

 
8 J. Maciuszek, Automatyzm i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego, Warszawa 2012,  

s. 63-67. 
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Ważne aby każdy w swoim życiu odnalazł siebie i nie dał sobą manipulować w zły 
sposób. 

 
Streszczenie  
Szukając odpowiedzi na pytania o to, jak ludzie się zachowują i dlaczego, 

musimy poszerzyć naszą wiedzę na temat manipulacji w społeczeństwie i wpływu 
społecznego, z jakim każdy z nas ma niewątpliwie do czynienia na co dzień. Istotą 
sukcesu w życiu każdego z nas jest uczenie się przez całe życie, czerpanie wiedzy 
z różnych źródeł, umiejętność patrzenia z pokorą na własne osiągnięcia i osiąganie 
sukcesu poprzez patrzenie na drugiego człowieka. To oczywiście wymaga od 
każdego z nas ciągłego myślenia o tym, co robi. Postawa człowieka, który myśli, że 
świat jest mu coś winien, jest dziś powszechna, ale choć jest powszechna, jest 
błędna. Dopóki tego nie zrozumiemy, będziemy podlegać negatywnemu wpływowi  
i manipulacji ze strony innych ludzi bez posiadania własnej opinii. Bo opinie i zdania, 
które wypadają z naszych ust, nie będą naszymi, ale tymi, którzy nami manipulują. 
Manipulacje i wpływy nie są niczym złym, ale niestety zbyt często są 
wykorzystywane z niewłaściwych powodów. Ważne jest, aby każdy w swoim życiu 
odnalazł siebie i nie dał się manipulować w zły sposób. 

Słowa kluczowe: manipulacja, wpływ społeczny, inżynieria społeczna. 
 
Summary 
The world in which we operate today, the reality in which we live every day, 

often makes us wonder what other people really are, which makes people behave 
the way they do. When looking for answers to questions about how people behave 
and why, we need to increase our knowledge about manipulation in society and the 
social impact that each of us undoubtedly deals with on a daily basis. The essence 
of success in the life of each of us is life-long learning, drawing knowledge from 
various sources, the ability to look at your own achievements with humility and 
achieving success by looking at another person. This, of course, requires each of us 
to constantly think about what we are doing. The attitude of a man who thinks that 
the world owes him something is common today, but although it is common, it is 
wrong. Until we understand this, we will be negatively influenced and manipulated 
by other people without having our own opinion. Because the opinions and 
sentences that fall from our lips will not be ours, but those who manipulate us. 
Manipulations and influences are nothing bad, but unfortunately too often they are 
used for the wrong reasons. It is important that everyone in their life finds themselves 
and does not allow themselves to be manipulated in a bad way. 

Key words: manipulation, social impact, social engineering. 
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Maria FIC 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

KRYZYS BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO W GOSPODARCE  
JAKO EFEKT PANDEMII COVID-19 

 
 

Pandemie to największe negatywne globalne ryzyka, szczególnie w warunkach 
wysokiej integracji pomiędzy krajami i częstych podróży w zglobalizowanym świecie. 
Wywołują one wysoką zachorowalność, śmiertelność i negatywne skutki społeczno- 
gospodarcze. Przebieg pandemii COVID‑19, wraz z towarzyszącymi jej działaniami 
w celu powstrzymania wirusa oraz posunięciami zmierzającymi do złagodzenia  
ekonomicznych skutków pandemii, to czynniki osłabiające dynamikę wzrostu 
gospodarczego na poziomie globalnym.  

Koszty ekonomiczne pandemii przypisano do trzech głównych kategorii: około 
12 procent całkowitych kosztów pochodzi ze śmiertelności, 28 procent z powodu 
dużej absencji pracowniczej, 60 procent wynika ze zmian behawioralnych, czyli  
z tego, że ludzie starają się uniknąć zarażenia.1 Pandemia zachwiała 
bezpieczeństwem zdrowotnym, socjalnym i ekonomicznym obywateli i gospodarki 
jako całości. Spowodowała konieczność zdefiniowania nowej roli państwa. 

Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie wpływu pandemii COVID-19 na 
bezpieczeństwo obywateli i podmiotów gospodarczych w globalnej gospodarce. 
Artykuł otwiera analiza rozprzestrzeniania się  pandemii COVID-19. W oparciu  
o dane Światowej Organizacji Zdrowia przedstawiono skutki społeczne pandemii – 
rosnące liczby zarażonych i wzrost wskaźnika śmiertelności. Stanowią one bazę dla 
dalszych rozważań w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarek. 

Szok związany z COVID‑19 miał bardziej egzogeniczny charakter niż 
poprzednie kryzysy z lat 2008 i 2011-2012. Recesja miała swoje źródła poza 
gospodarką. Rozprzestrzenianie się COVID‑19 wywarło bardzo głęboki wpływ na 
działalność gospodarczą na całym świecie, wymuszając podjęcie działań 
zmierzających do złagodzenia gospodarczych skutków pandemii. 

Artykuł  kończą wnioski z przeprowadzonej analizy wraz z próbą odpowiedzi na 
pytanie, jakie długofalowe działania należałoby podjąć dla poprawy sytuacji  
w gospodarce światowej po ustąpieniu pandemii COVID-19. 

 
Bezpieczeństwo zdrowia publicznego 
Pandemia COVID-19 wywołała ogromny kryzys zdrowia publicznego. 

Większość rządów na świecie nie doceniła ryzyka szybkiego rozprzestrzeniania się 
choroby. Okazało się, że mutujący i rozprzestrzeniający się drogą kropelkową wirus 
wymusił radykalne zmiany w funkcjonowaniu szpitali i innych jednostek systemu 
opieki zdrowotnej. 

W latach 2000-2019, w skali globalnej średnia długość życia wzrosła o ponad 
6 lat – z 66,8 lat w 2000 r. do 73,4 lat w 2019 r. Średnia długość życia w zdrowiu 
(HALE) wzrosła o 8% z 58,3 w 2000 r. do 63,7 lat w 2019 r., było to spowodowane 

 
1 A. Sieroń, Czy pandemia COVID-19 spowoduje zapaść globalnej gospodarki?, Instytut Misesa, 

https://mises.pl/wp-content/uploads/2020/03/Siero%C5%84_Czy-pandemia-COVID-19-spowoduje-
zapa%C5%9B%C4%87-globalnej-gospodarki.pdf (dostęp: 15.04.2022). 
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spadkiem śmiertelności. Wzrost średniej długości życia w zdrowiu (HALE) (5,4 roku) 
nie nadążał za wzrostem średniej długości życia (6,6 roku).2 Pandemia może tę 
sytuacje jeszcze bardziej skomplikować. 

Wiele krajów, szczególnie tych bogatszych, jest sceptycznie nastawionych do 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odpowiedzialnej za współpracę 194 krajów 
w zakresie organizacji, monitorowania i reagowania na zagrożenia zdrowia 
publicznego. oraz normalizowania sytuacji w czasie i po pandemii. W rezultacie 
światu brakuje wspólnego zrozumienia, a nawet wspólnego słownictwa, 
dotyczącego współpracy na wypadek pandemii.3 

W pierwszych miesiącach rozprzestrzeniania się pandemii publiczna ochrona 
zdrowia zmagała się z wieloma problemami, brakiem łatwo dostępnych testów 
diagnostycznych, brakiem szczepionek i sprawdzonych środków terapeutycznych, 
niedoborami środków medycznych potrzebnych pacjentom (respiratory) oraz 
brakiem środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego i służb 
porządkowych. W wielu krajach widoczny był brak wykształconych pracowników  
w zakresie zdrowia publicznego i medycyny katastrof. 

Pandemia zakłóciła życie. Na dzień 15 września 2020 r. w Stanach 
Zjednoczonych odnotowano ponad 6,5 miliona potwierdzonych przypadków  
COVID-19 i ponad 195 000 zgonów. Już w 2020 roku pandemia pochłonęła ponad 
trzykrotnie więcej Amerykanów, niż wynosiły zgony w czasie wojny w Wietnamie.4 

Pierwsze informacje o COVID-19 pojawiły się na stronach Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) 20 stycznia 2020 roku. 31 grudnia 2019 r. chińskie biuro 
WHO zostało poinformowane o przypadkach zapalenia płuc o nieznanej etiologii, 
wykrytych w mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Za okres od 31 grudnia 
2019 r. do 3 stycznia 2020 r. Narodowa Komisja Zdrowia Chin przekazała do WHO 
informację o 44 pacjentach z zapaleniem płuc. Nie zidentyfikowano czynnika 
sprawczego, wywołującego chorobę. W dniu 7 stycznia 2020 Narodowa Komisja 
Zdrowia Chin podała informację o zidentyfikowaniu nowego typu koronawirusa. 
Został on tymczasowo nazwany 2019-nCoV. 12 stycznia 2020 r. Chiny udostępniły 
sekwencję genetyczną nowego koronawirusa (2019-nCoV), dla badań przy 
opracowywaniu testów diagnostycznych. Koronawirus zaczął rozprzestrzeniać się 
bardzo szybko. W następnych dniach 2019-nCoV został potwierdzony w Tajlandii, 
Japonii i Republice Korei. Ostatniego stycznia 2020 roku dwa przypadki ostrej 
choroby układu oddechowego zgłoszono we Włoszech. Obie osoby podróżowały 
wcześniej do Wuhan w Chinach. 

Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które powodują przeziębienia po 
cięższe choroby. Koronawirus (nCoV) to nowy szczep, który nie został wcześniej 
zidentyfikowany u ludzi. Nowy wirus został następnie nazwany "wirusem SARS CoV-
2, wywołującym chorobę COVID-19". 

 
2 WHO, https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update. 
3 J. Konieczny, Bezpieczeństwo zdrowotne. Jak myślisz, jakie są najbardziej obiecujące obszary badań 

w walce z pandemią? Zapraszam do debaty, 
 https://wnpid.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/122154/jerzy-Konieczny-Bezpieczenstwo-

zdrowotne.Debata-zaproszenie-1-1.pdf (dostęp: 15.04.2022). 
4 L. Bauer, K. Broady, W Edelberg, J. O’Donnell, Ten facts about COVID-19 and the U.S. economy, 

Report,  September 17, 2020, https://www.brookings.edu/research/ten-facts-about-covid-19-and-the-u-
s-economy/.  
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W dniu 30 stycznia 2020 r. dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor 
generalny WHO, ogłosił wybuch epidemii nowego koronawirusa stanem zagrożenia 
zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC), najwyższym poziomie 
alarmu WHO. W tym czasie odnotowano 9 826 przypadków na świecie, z tego  9720 
w Chinach i 186 w 19 krajach poza Chinami. Komitet Kryzysowy WHO stwierdził, że 
kraje powinny podejmować działania w celu przerwania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, przede wszystkim wczesnego wykrywania choroby, izolowania  
i leczenia poszczególnych przypadków, śledzenia kontaktów i promowania dystansu 
społecznego. W dniu 11 marca 2020 r. szybki wzrost liczby przypadków poza 
Chinami skłonił dyrektora generalnego WHO do ogłoszenia, że epidemię można 
scharakteryzować jako pandemię. Do tego czasu zgłoszono ponad 118 000 
przypadków w 114 krajach i zarejestrowano 4 291 zgonów.5 

W 2020 roku liczba osób zarażonych COVID-19 gwałtownie rosła na całym 
świecie. W skali świata liczba zarażonych w ciągu roku zwiększyła się 105 razy,  
w Ameryce (Płn. i Płd. razem) – 211 razy, w Europie 59 razy. W połowie marca  
2020 r. europejski region WHO stał się epicentrum epidemii, zgłaszając ponad 40% 
potwierdzonych na całym świecie przypadków. Na dzień 28 kwietnia 2020 r. 63% 
światowej śmiertelności z powodu wirusa pochodziło z Europy.6 

Wszystkie wirusy, w tym SARS-CoV-2, wirus wywołujący chorobę COVID-19, 
zmieniają się w czasie. Większość zmian ma niewielki lub żaden wpływ na 
właściwości wirusa. Jednak niektóre zmiany mogą wpływać na właściwości wirusa, 
takie, jak łatwość rozprzestrzeniania się, związane z tym nasilenie choroby lub 
działanie szczepionek, leków terapeutycznych, narzędzi diagnostycznych lub innych 
środków zdrowia publicznego i społecznych. Światowa Organizacja Zdrowia 
wyróżnia trzy grupy wirusów: warianty budzące obawę (Variants of Concern) – Alfa, 
Beta, Gamma, Delta i Omikron, warianty warte zainteresowania (Variants of Interest) 
i warianty pod obserwacją (Variants Under Monitoring). W latach 2020-2022 wirus 
ewoluował. Zagrożenie dla globalnego zdrowia publicznego stanowią warianty 
budzące obawę – Alfa, Beta, Gamma, Delta i Omikron. W 2020 r. za większość 
zakażeń odpowiadała odmiana alfa (brytyjska), odmiana beta (Afryka Płd.) i gamma  
(odmiana brazylijska). W 2021 roku dominowała odmiana delta i omikron. Odmiana 
omikron występuje powszechnie w 2022 roku. W tabeli 1. przedstawiono liczbę 
zarażonych i zgonów w czasie pandemii COVID-19 na świecie i w Polsce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 WHO, https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update (dostęp: 15.04.2022). 
6 Obliczenia własne na podstawie: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-

update (dostęp: 15.04.2022). 
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Tabela nr 1: Liczba zarażonych koronawirusem i zgonów na COVID-19 w czasie pandemii 
COVID-19 w latach 2020-2022 (tys. przypadków). 

 
Lp. 

Wyszczególnienie 31.12.2020* 31.12.2021* 11.04.2022 

Liczba 
zarażonych 

Zgony Liczba 
zarażonych 

Zgony Liczba 
zarażonych 

Zgony 

1 Świat 79 231,8 1754,5 278 714,4 5393,9 497 057,2 6179,1 

2 Europa 25 271,2 
32% 

554,7 
31% 

97 359,6 
35% 

1650,7 
31% 

207 759,7 
42% 

1958,1 
32% 

3 Region 
Zachodniego 
Pacyfiku 

1 059,7 19,5 11 062,1 
 

153,7 50 129,9 217,8 

4 Region Azji 
Południowo- 
wschodniej 

11 842,4 
15% 

180,7 
10% 
 

44 899,6 
16% 

719,4 
13% 

57 425,6 
12% 

780,9 
13% 

5 Ameryka Płn. i Płd. 34 403,3 
43% 

840,2 
48% 

101 243,1 
36% 

2399,7 
44% 

151 489,7 
30% 

2709,5 
43% 
 
 

6 Wschodni Region 
Morza 
Śródziemnego 

4 823,1 119,0 17 093,4 314,9 21 638,3 341,4 

7 Afryka 1 831,2 40,3 7 055,6 155,2 8 613,1 171,2 

8 POLSKA 1 257,8 27,1 4 054,8  4 584,3 104,1 

Źródło: zestawienie własne na podstawie informacji WHO, https://covid19.who.int/ 
*Stan na 27 grudnia 2020 COVID-19 Weekly Epidemiological Update, WHO, 
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---29-december-2020 
(dostęp: 15.04.2022). 
 

 

W latach 2020-2022 wirus rozprzestrzeniał się błyskawicznie. W 2020 roku na 
świecie zaraziło się 79,2 mln osób. W 2021 roku liczba zarażonych wzrosła ponad 
trzykrotnie (3,5 razy) i na koniec roku wynosiła 278,7 mln osób. W kwietniu 2022 
liczba osób zarażonych wynosiła prawie 500 mln osób, a liczba zgonów przekroczyła 
6,1 mln osób i była ponad trzykrotnie (3,5 razy) wyższa niż w 2020 roku. 

Według liczby zarażonych i zgonów na świecie dominowały dwa regiony – 
Europa oraz Ameryka (Płn. i Płd.). W Europie liczba zarażonych wzrosła w okresie 
2020-2022 ponad ośmiokrotnie (8,2 razy) z 25,2 mln zarażeń do 207,7 mln. Liczba 
zmarłych wzrosła w tym czasie ponad trzykrotnie (3,5 razy), osiągając w kwietniu 
2022 1,96 mln osób. Liczba zarażonych w Europie stanowiła ponad jedną trzecią 
wszystkich zarażonych na świecie – 32% w 2020 roku i aż 42% w kwietniu 2022 
roku. Wysoka była także liczba zgonów – 31% wszystkich zgonów na świecie  
w 2020 roku i 32% w 2022 roku. 

Jeszcze trudniejsza sytuacja występowała w Ameryce (Płn. i Płd. razem).   
W 2020 roku liczba zarażeń stanowiła  w tym regionie 43% wszystkich przypadków 
na świecie. W kolejnych latach spadła do 36% (2021)  i 30% (2022). Na bardzo 
wysokim poziomie utrzymywała się liczba zgonów. We wszystkich trzech latach 
liczba ta przekraczała 40% wszystkich zgonów na świecie. W 2020 roku w Ameryce 
zmarło 840 tysięcy osób, co stanowiło 48% wszystkich zgonów na świecie. W 2021 
roku w Ameryce Płn. i Płd. zmarło około 2,4 mln osób. Analogiczna sytuacja miała 
miejsce w kwietniu 2022 roku – prawie 2,7 mln osób. Było to 43% wszystkich zgonów 
na świecie. W tabeli 2. przedstawiono liczbę osób zarażonych koronawirusem  
i zgonów na COVID-19 w wybranych krajach. 
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Bardzo trudna sytuacja panowała w Stanach Zjednoczonych. Liczba 
zarażonych na 1 milion mieszkańców wyniosła prawie 246 tysięcy, co oznacza, że 
co czwarta osoba miała kontakt z koronawirusem. Również liczba zgonów 
utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie – ponad trzy tysiące zgonów na milion 
mieszkańców. W Stanach Zjednoczonych zmarło ponad 1 mln 15 tys. osób, to 16,3 
proc. wszystkich ofiar COVID-19 na całym świecie. W badaniach przeprowadzonych 
w Stanach Zjednoczonych zwraca się uwagę  na nierówności w społecznych 
determinantach zdrowia. Dochody i zamożność, dostęp i korzystanie z opieki 
zdrowotnej, edukacja, wykonywany zawód, dyskryminacja i warunki mieszkaniowe 
– są ze sobą powiązane i narażają niektóre mniejszości rasowe i etniczne na 
zwiększone ryzyko zachorowania i śmierci z powodu COVID-19. Najbardziej 
ucierpiały w czasie pandemii społeczności Afroamerykanów, ludność pochodzenia 
latynoskiego i rdzenni Amerykanie.7 

 
Tabela nr 2: Liczba zarażonych koronawirusem i zgonów na COVID-19 w wybranych krajach 
(stan na 15.04.2022). 

Lp. Kraj Liczba 
zarażonych 
razem 
(tys. 
przypadków) 

 

Liczba  
zgonów  
razem 
(tys. 
przypadków) 

Liczba 
zarażonych  
na 1 mln 
mieszkańców  
(tys.  
przypadków) 
 
 

Liczba zgonów 
na 1 mln  
mieszkańców 

1 Świat 503 262 6 219 64,6 797,8 

2 USA 82 253 1 015 245,9 3034 

3 Francja 27 447 144 418,8 2196 

4 Wielka Brytania 21 748  171 317,3 2501 

5 Włochy 15 533 161 257,5 2675 

6 Niemcy 23 363 133 277,3 1502 

7  Rosja 18 053 373 123,6 2554 

8 Polska 5 984 116 158,4 3066 

9 Korea Płd. 16 105 21 313,6 401 

10 Singapur 1 152 1,3 194,2 221 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie worldmeter coronavirus.   
https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR2cvtDz4w1I7jJn6y0tzl-rN8yxr6-
dEvkEPQ8uZrxWPLPZVk3t0RSKRpQ (dostęp: 15.04.2022). 
 

Analiza rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie wskazuje na bardzo 
wysoką liczbę zarażonych w wielu krajach europejskich. We Francji to ponad 400 
tysięcy przypadków na milion mieszkańców w Wielkiej Brytanii ponad 300 tysięcy,  
w Niemczech i Włoszech ponad 250 tysięcy przypadków na milion mieszkańców. 
Liczba zgonów na milion mieszkańców kształtowała się na poziomie niższym niż  
w USA, przyjmując wartości od 2 196 we Francji do 2 675 we Włoszech. Krajem  
o bardzo wysokim wskaźniku zgonów na milion mieszkańców jest Polska. Liczba 
zgonów wyniosła 3 066 i jest wyższa niż w Stanach Zjednoczonych. Polska znalazła 
się w grupie krajów o najwyższym wskaźniku zgonów na COVID-19. 

 
7 T. L. Cowger, B. A. Davis, O. S. Etkins, K. Makofane,  J. A. Lawrence, M. T. Bassett, N. Krieger, 

Comparison ofWeighted and Unweighted Population Data to Assess Inequities in Coronavirus Disease 
2019 Deaths by Race/Ethnicity Reported by the US Centers for Disease Control and Prevention, 
Research Letter | Public Health, JAMA Network Open, July 2020 (dostęp: 15.04.2022). 

 



92 

 

 

Cechą charakterystyczną pandemii COVID-19 jest koncentracja zachorowań  
i zgonów w grupie krajów wysokorozwiniętych o wysokim poziomie dochodów.  
W tabeli 3. przedstawiono liczbę zdiagnozowanych przypadków zarażenia  
COVID-19  i liczbę zgonów według poziomu dochodów (DNB Dochodu Narodowego 
Brutto) na mieszkańca. Bank Światowy zalicza gospodarki do jednej z czterech grup: 
kraje o wysokim poziomie dochodów, kraje o wyższym średnim poziomie dochodów, 
kraje o niższym średnim poziomie dochodów i kraje o niskim poziomie dochodów.  

 
Tabela nr 3: Liczba zarażonych, zgonów i wskaźnik zaszczepienia według poziomu dochodu 
narodowego brutto na mieszkańca według Banku Światowego. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
zarażonych 
(tys. 
przypadków) 

Liczba  
zgonów 
(tys. 
przypadków) 

Liczba 
zaszczepionych 
na 100 
mieszkańców 

1 Kraje o wysokim poziomie 
dochodów (High-income) 

281 517,9 
56% 

2 393,1 
38,7% 

193,58 

2 Kraje o wyższych średnich 
dochodach (Upper middle-
income) 

135 346,2 
27% 

2 722,2 
44% 

186,31 

3 Kraje o niższych średnich 
dochodach (Lower middle-
income) 

77 128,0 1 012,8 110,95 

4 Kraje o niskich dochodach 
(Lower income) 

1 854,8 43,8 22,07 

Źródło: WHO https://covid19.who.int/table (dostęp: 15.04.2022). 
 

Pandemia COVID-19 dotknęła szczególnie kraje wysoko rozwinięte o wysokim 
poziomie dochodów na mieszkańca. 56% wszystkich przypadków zarażenia 
koronawirusem na świecie odnotowano w krajach o wysokim poziomie dochodów.  

 
Światowe spowolnienie gospodarcze jako skutek pandemii 
Dobrowolne zdystansowanie społeczne i blokady, które weszły w życie w marcu 

2020 r., początkowo miały na celu odizolowanie i powstrzymanie infekcji, jednak 
później doprowadziły do poważnego spowolnienia gospodarczego. W pierwszym 
półroczu, wskutek wprowadzanych obostrzeń i zwiększonej awersji do ryzyka, 
aktywność gospodarcza gwałtownie spadła. W drugiej połowie roku zaczęła się 
stabilizować, w dużej mierze dzięki działaniom w zakresie polityki pieniężnej  
i fiskalnej oraz optymistycznym doniesieniom o opracowaniu szczepionek. 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy w październiku 2021 stwierdził, że globalny 
wzrost gospodarczy spadł do rocznej stopy około 3,2% w 2020 r., przy ożywieniu  
o 5,9% prognozowanym na 2021 r. i 4,9% na 2022 r.8 Obniżono prognozy dla 
gospodarek zaawansowanych – przede wszystkim z powodu zakłóceń  
w łańcuchach dostaw – oraz dla krajów rozwijających się o niskich dochodach, 
głównie z powodu rosnącej dynamiki pandemii. MFW stwierdził również, że 
gospodarki zaawansowane odczują w 2022 r. znaczne niedobory podaży, co może 
przełożyć się na wzrost cen i pogorszenie perspektyw wsparcia polityki 
gospodarczej w gospodarkach rozwijających się o niskich dochodach. MFW 

 
8 World Economic Outlook Recovery During a Pandemic Health Concerns, Supply Disruptions, and Price 

Pressures, International Monetary Fund, October, 2021, p. 6. 
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przewidywał, że regiony geograficzne światowej gospodarki odbudują się w różnym 
tempie, odzwierciedlając różnice w tempie szczepień, zakresie wsparcia 
politycznego i różnych uwarunkowaniach strukturalnych, takich jak rola turystyki  
w gospodarce9. 

Podobnie OECD oszacowało w lipcu 2021 r., że związana z pandemią recesja 
kosztowała 22 mln miejsc pracy w krajach OECD w 2020 r., a na całym świecie 
zlikwidowano 114 mln miejsc pracy w porównaniu z 2019 r.10 W raporcie 
stwierdzono, że wyjątkowy charakter kryzysu uwydatnił i pogłębił podziały 
gospodarcze i społeczne w krajach OECD w zakresie poziomu umiejętności, 
wykształcenia, dochodów i płci, a także wzmocnił długotrwałe tendencje w kierunku 
pogłębiania się nierówności ekonomicznych w wielu krajach OECD. 

Spowolnienie gospodarcze ma bezprecedensową skalę: pandemia wywołała 
jednocześnie szok popytowy, szok podażowy i szok finansowy. Szok popytowy 
wynikał z kwarantanny, lockdown’ów, bezrobocia i zamykania firm. Wywołał 
załamanie konsumpcji poprzez ograniczenie zakupów i zamówień, poprzez 
drastyczny spadek wydatków konsumpcyjnych, dotykających wiele branż, 
szczególnie transportową, turystyczną, gastronomiczną, noclegową i eventową 
(HoReCa – Hotel, Restaurant, Catering/Cafe). Szok podażowy skutkował 
ograniczoną produkcją, podejmowaniem działań wygaszania gospodarki  
(lockdown) i zwolnieniami spowodowanymi czasowym przerwaniem globalnego 
łańcucha dostaw. Decyzje blokujące kontakty i dystans społeczny zmniejszyły 
zdolność gospodarki do produkcji towarów i usług. Szok finansowy to 
bezprecedensowe wyzwanie dla finansów publicznych. Na saldo budżetu działały 
niekorzystne czynniki po obu stronach bilansu, z jednej strony wzrost wydatków 
niezbędnych do walki z kryzysem, w tym wydatki na wsparcie firm i gospodarstw 
domowych, z drugiej strony niższe dochody fiskalne odzwierciedlające głęboką 
recesję. 

Rządy wielu krajów zareagowały szeroko zakrojonymi programami 
pomocowymi, mającymi złagodzić gospodarcze skutki pandemii. W 2020 r. rządy 
przyjęły szereg środków zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, 
aby przeciwdziałać skutkom zdrowotnym i ekonomicznym pandemii COVID-19.  
W tabeli 4. przedstawiono instrumenty polityki inwestycyjnej, mającej na celu 
wspieranie gospodarki w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Środki te 
obejmowały zachęty do zwiększenia krajowej produkcji środków ochrony 
indywidualnej (ŚOI), zachęty do przebudowy linii produkcyjnych, zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych i przeszkód biurokratycznych dla firm, korzystanie  
z narzędzi internetowych i usług on-line. Druga grupa działań to bezpośrednia 
interwencja państwa w utrzymanie produkcji i przetrwanie przedsiębiorstw.  
W niektórych przypadkach zmiany polityki obejmowały wzmocnioną kontrolę 
inwestycji zagranicznych z powodów „interesu publicznego”, które mogą pozostać 
jako problem spuścizny po rozwiązaniu kryzysu pandemicznego. Do krajów, które 
wdrożyły instrumenty polityki inwestycyjnej należą: Australia, Kanada, Francja, 
Niemcy, Węgry, Włochy, Indie, Japonia, Polska i Hiszpania.11 

 
9 Ibidem, p. 6.  
10 OECD Employment Outlook 2021: Navigating the COVID-19 Crisis and Recovery, Organization for 

Economic Cooperation and Development, July 2021, p. 5. 
11 World Investment Report 2020, United Nations Conference on Trade and Development 2020, p. 93. 
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Tabela nr 4: Instrumenty polityki inwestycyjnej przyjęte na szczeblu krajowym  
i międzynarodowym w celu ograniczeniu skutków pandemii COVID-19.  

Obszary polityki inwestycyjnej 
 

Instrumenty 

Ułatwienia inwestycyjne - Zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
i przeszkód biurokratycznych dla firm. 
- Korzystanie z narzędzi internetowych  
i e-platform. 

Utrzymanie inwestycji i opieka 
posprzedażna przez agencje promocji 
inwestycji (IPA) 

- Usługi informacyjne związane  
z COVID-19. 
- Wsparcie administracyjne i operacyjne  
w czasie kryzysu. 
- Przejście do usług online. 

Zachęty inwestycyjne - Zachęty finansowe lub podatkowe do 
produkcji sprzętu medycznego związanego 
z COVID-19. 
- Zachęty do przebudowy linii 
produkcyjnych. 
- Zachęty do rozwoju zakontraktowanej 
działalności gospodarczej. 

Udział państwa w branżach dotkniętych 
kryzysem 

- Przejmowanie udziałów w spółkach,  
w tym nacjonalizacja 

Lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) i łańcuchy dostaw 

- Wsparcie finansowe lub podatkowe dla 
dostawców krajowych, w tym z sektora 
MŚP 

Bezpieczeństwo narodowe i zdrowie 
publiczne 

- Zastosowanie i potencjalne wzmocnienie 
screeningu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ) w branżach 
związanych z pandemią. 

Inna interwencja państwa w sektorze 
zdrowia 

- Produkcja obowiązkowa. 
- Zakazy eksportu. 
- Ułatwienia importu 

Własność intelektualna (IP) - Ogólne zezwolenie na obowiązkowe 
licencjonowanie w celu przyspieszenia prac 
badawczo-rozwojowych (B+R). 
- Obowiązkowe licencje dla posiadacza 
własności intelektualnej, umożliwiające 
import leków. 

Działania polityczne na poziomie międzynarodowym 

Międzynarodowe środki wsparcia 
inwestycji 

- Międzynarodowe zobowiązania na rzecz 
inwestycji transgranicznych. 

Międzynarodowe umowy inwestycyjne - Reforma międzynarodowych umów 
inwestycyjnych (IIA) w celu wsparcia 
polityki zdrowia publicznego  
i zminimalizowania ryzyka sporu między 
inwestorem, a państwem. 

Własność intelektualna (IP) - Ogólne zezwolenie na obowiązkowe 
licencjonowanie w celu przyspieszenia prac 
badawczo-rozwojowych (B+R). 

Źródło: World Investment Report 2020 International Production beyond the Pandemic, United 
Nations Conference on Trade and Development, June 16, 2020, s. 89. 
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W Unii Europejskiej zmianie uległ kurs polityki fiskalnej z umiarkowanie 
ekspansywnego w roku 2019 na wysoce akomodacyjny, czyli dostosowany do 
panujących warunków w 2020, osiągając 4,8% PKB.12 Skala działań fiskalnych 
podjętych w reakcji na pandemię różniła się zasadniczo pomiędzy krajami. Ogólnie 
jednak szybkość reakcji i zakres wsparcia ze strony rządów strefy euro świadczyły 
o zwiększonej zdolności do skoordynowanego działania w odpowiedzi na zaistniały 
kryzys. Było to możliwe dzięki zastosowaniu ogólnej klauzuli zwalniającej  
z odpowiedzialności przewidzianej w Pakcie Stabilności i Wzrostu. 

Po poważnym załamaniu aktywności gospodarczej w drugim kwartale 2020 
ożywienie w trzecim kwartale sugerowało, że szok może być przejściowy. Jednak 
nadejście drugiej fali i związanych z nią obostrzeń zwiększyło ryzyko długofalowych 
trwałych szkód dla wzrostu gospodarczego i miejsc pracy. 

 
Zmiany w gospodarce po pandemii – długookresowe problemy 

bezpieczeństwa ekonomicznego 
W miarę jak gospodarka światowa wychodzi z kryzysu ekonomicznego, 

wywołanego pandemią COVID-19, coraz większą uwagę zwraca się na 
długoterminowy wpływ kryzysu na stopień realizacji podstawowych zadań i celów  
w gospodarce. Pandemia będzie miała wpływ na efektywność wykorzystania 
zasobów w gospodarce, przede wszystkim akumulację kapitału ludzkiego oraz 
odbudowę i rozwój potencjału przedsiębiorstw. Analizując długookresowe skutki 
pandemii należy wziąć pod uwagę: 

− histerezę na rynku pracy;  

− trudności w nabywaniu nowych umiejętności przez pracowników; 

− wzrost liczby firm zombie; 

− „bliznowacenie przekonań” podmiotów gospodarczych; 

− dostosowanie polityki publicznej do nowych wyzwań długookresowego 
bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Szacuje się, że długoterminowe straty produkcji będą kształtować się na 
poziomie 3% światowego PKB. W niektórych gospodarkach spadki będą większe 
niż w innych, co wskazuje na znaczenie polityki gospodarczej w kompensowaniu 
tych kanałów.13 

Histereza to zjawisko zależności aktualnego stanu od przeszłego oraz 
opóźnienie w reakcjach na czynniki zewnętrzne. Histereza na rynku pracy oznacza, 
że nie wszyscy pracownicy, zwolnieni w okresie kryzysu znajdą zatrudnienie, gdy 
gospodarka powróci na ścieżkę wzrostu. W przypadku rynku pracy jest to związane 
z takimi czynnikami, jak: fizyczny kapitał ludzki i kapitał wiedzy, jak również z bardziej 
złożonymi formami takimi, jak: kapitał organizacyjny, zaufanie społeczne, aspiracje 
oraz oczekiwania. Różne źródła histerezy powiązane są z różnymi rodzajami 
wstrząsów na rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w czasie pandemii była 
uzależniona od prowadzonej przez państwa polityki publicznej: 

− wzrost zasiłków dla bezrobotnych (Stany Zjednoczone) doprowadził do 
dużego wzrostu bezrobocia, jednocześnie zwiększając dochody 

 
12 Raport roczny EBC 2020, https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2020~4960fb81ae.pl.html 

(dostęp: 15.04.2022). 
13 L. Bartholomew, P. Diggle, The lasting impact of the Covid crisis on economic potential, 21 September 

2021, Vox EU, org, https://voxeu.org/article/lasting-impact-covid-crisis-economic-potential. 
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gospodarstw domowych. W Stanach Zjednoczonych liczba osób, które 
straciły pracę wynosiła prawie 40 milionów osób;14  

− programy płatnych urlopów i pracy z skróconym wymiarze czasu pracy 
(kraje europejskie) spowodowały utrzymanie dotychczasowych zasobów 
siły roboczej, ale bez optymalizacji ich realokacji. 

Pandemia może wpłynąć na strukturę i charakter pracy w następujących 
obszarach poprzez: 

1. Stworzenie stałej obecności telepracy, która może stanowić 20% do 25% 

miejsc pracy w gospodarkach rozwiniętych i 20% w gospodarkach 

rozwijających się pracujących z domu, trzy do pięciu razy w tygodniu, co 

może zmniejszyć popyt na transport publiczny, restauracje i sklepy 

detaliczne.15 Pracownicy nauczyli się korzystać z oprogramowania do pracy 

grupowej, uzyskiwać zdalny dostęp do baz danych, a także uczestniczyć  

w wirtualnych spotkaniach. Rozwój telepracy wywołany koronawirusem 

sprzyja globalizacji na rynku pracy, tworząc przestrzeń do zatrudnienia 

pracowników z krajów o niskich wynagrodzeniach. Telemigranci będą mogli 

wykonywać prace, które nie zależą od wiedzy lokalnej oraz czynników 

kulturowych. 

2. Zachowanie miejsc pracy, w przypadku których konieczna jest fizyczna 

obecność pracownika na miejscu,  niskopłatne miejsca pracy w sklepach, 

zwiększenie liczby miejsc pracy w centrach dystrybucji, stanowiska  

w hotelach i restauracjach, transporcie i magazynowaniu, budownictwie, 

branżach rekreacyjnych, edukacji, a także opiece zdrowotnej i społecznej. 

Po kryzysie wrócą głównie miejsca pracy intensywnie nasycone takimi 

rodzajami zadań, które nie mogą być wykonywane zdalnie, oraz  nie mogą 

być wykonywane przez sztuczną inteligencję. 

3. Przyspieszenie wdrożenia sztucznej inteligencji i robotyki. Upowszechnienie 

pracy w domu przyspieszyło przyjmowanie, komercjalizację i dyfuzję 

istniejących i nowych technologii, umożliwiając w ten sposób zmianę 

trendów produkcyjnych i konsumpcyjnych. Sztuczna inteligencja  

i robotyzacja wspierają innowacyjność biznesu, ale mogą przyczynić się do 

likwidacji miejsc pracy, całych zawodów i branż.   

Pandemia prawdopodobnie w większym stopniu niż typowe recesje wpłynie na 
akumulację kapitału ludzkiego. Ogromna liczba godzin edukacji utraconych  
w wyniku zamknięcia szkół i uniwersytetów, ograniczenie szkoleń i kursów 
rozwijających umiejętności pracowników przedsiębiorstw zaszkodzi akumulacji 
kapitału ludzkiego. Ponadto dystansowanie i praca zdalna utrudnia pozyskiwanie 
wiedzy specyficznej dla przedsiębiorstwa. Niezbędne będzie wdrożenie 
efektywnych i wspieranych przez państwo programów podnoszenia kwalifikacji  
i przebranżowienia pracowników. 

Firmy zombie to firmy, które funkcjonują nieefektywnie i nie spłacają swoich 
długów, a skierowana do nich pomoc powoduje, że mogą funkcjonować (tzw. llll 

 
14 R. Baldwin, Covid, hysteresis, and the future of work,  VoxEU, CEPR, Research-based policy analysis 

and commentary from leading economists, maj 2020, https://voxeu.org (dostęp: 15.04.2022) 
15 The Future of Work After COVID-19, McKinsey Global Institute, February 18, 2021. 
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„quasi-życie” firmy) i swoim istnieniem oddziałują negatywnie na pozostałe podmioty 
gospodarcze. Wzrost liczby takich firm może negatywnie wpłynąć na produktywność 
poprzez efekty przeciążenia, utrudniając realokację kapitału w kierunku bardziej 
produktywnych zastosowań. Jak szacuje K.-H. Roehl w Niemczech do końca 2020 
przetrwa 4 300 firm zombie. Wsparcie rządowe i obniżanie stóp procentowych 
sprzyjało powstawaniu i przetrwaniu firm zombie.16 

„Bliznowacenie przekonań” podmiotów gospodarczych i klientów  to tzw.  
pandemiczne lęki. Negatywny szok ekonomiczny przenosi się na przekonania 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych dotyczących bezpieczeństwa 
ekonomicznego. Skutkuje to wyższymi oszczędnościami gospodarstw domowych  
i niższymi inwestycjami przedsiębiorstw.17 Utrzymywanie się tych zjawisk lub ich 
przezwyciężenie będzie zależne od polityki gospodarczej krajów stymulującej wzrost 
gospodarczy. W krajach, w których wdrożono szerokie wsparcie publiczne może 
nastąpić wzrost oczekiwań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w odniesieniu 
do dalszej pomocy publicznej w przypadku przyszłych kryzysów. 

Zmiany w polityce publicznej – pandemia COVID-19 spowodowała 
zaangażowanie podmiotów prywatnych w realizację zadań publicznych, np.  
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, dostarczania usług 
cyfrowych, wsparcia narodowego programu szczepień, opracowania „tarcz 
antykryzysowych”, stających się współkreatorami polityki gospodarczej rządu.  
Państwo podjęło szereg działań w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Na przykład 
w Polsce w trakcie pandemii mieliśmy do czynienia z postępującą ewolucją  
w kierunku państwa działającego trochę jak spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ‒ z jednej strony efektywnego i „dowożącego tematy”, ale  
z drugiej strony charakteryzującego się małą jawnością i niską przejrzystością oraz 
brakiem realnej odpowiedzialności w sytuacji, w której coś idzie niezgodnie  
z planem.18 Dyskusyjne jest, czy wraz z zakończeniem pandemii nastąpi trwała 
zmiana instytucjonalna polegająca na zwiększeniu roli państwa i przejęciu przez 
państwo odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli i przedsiębiorstw  
w stopniu większym niż przed pandemią. Trwałe ożywienie gospodarcze będzie 
wymagało działań politycznych w następujących obszarach: wspieranie 
niewypłacalnych gospodarstw domowych i firm, zapewnienie dostępu do 
finansowania w związku z niejasnością kondycji finansowej kredytobiorców, 
zarządzanie wysokimi poziomami długu publicznego i obniżanie go, zwłaszcza  
w krajach, które weszły w pandemię o wysokim ryzyku zadłużenia. Przewiduje się, 
że główne gospodarki zaawansowane, obejmujące 60% światowej działalności 
gospodarczej, będą działać poniżej poziomu potencjalnego produktu do co najmniej 
2024 r., co wskazuje na niższy krajowy i indywidualny dobrobyt gospodarczy  
w porównaniu z poziomami sprzed pandemii. 

 

 
16 K. H. Roehl, Insolvenzen: 4.300 Zombieunternehmen bis Jahresende”, Institut der deutschen 

Wirtschaft. 2020,  
 https://www.iwkoeln.de/presse/iw-nachrichten/klaus-heiner-roehl-4300-zombieunternehmen-bis-

jahresende.html (dostęp: 15.04.2022). 
17 J. Kozlowski,  L Veldkamp,  V Venkateswaran, Scarring Body and Mind: The Long-Term Belief-Scarring 

Effects of Covid-19, NBER Working Paper 27439, 2020. 
18 M. Kędzierski (red.) Państwo z o.o. O administracji w rękach menedżerów, MSAP, Kraków, luty 2022, 

s. 8. 
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Zakończenie 
COVID-19 wywołał ogólnoświatową falę szoku, mającą poważne konsekwencje 

zdrowotne, gospodarcze i społeczne, które będą miały wpływ na wiele krajów  
w nadchodzących latach. Zakończenie pandemii COVID-19 wymaga utrzymania 
stabilności makroekonomicznej, dalszego budowania zaufania, współpracy krajów 
w celu uniknięcia głębszych kryzysów i niepokojów społecznych oraz wykorzystania 
szansy, jaką stwarza kryzys, aby przemyśleć politykę gospodarczą i odbudować 
gospodarki z silniejszymi systemami społecznymi dla ludzi. 

 
Streszczenie 
W artykule przeanalizowano liczby zarażonych i zgonów na COVID-19 według 

regionów i wybranych państw o największym nasileniu pandemii. Wskazano na 
najważniejsze zagrożenia zdrowia publicznego. Na tle tych zagrożeń omówiono 
światowe spowolnienie gospodarcze jako skutek pandemii. Scharakteryzowano 
działania podejmowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego 
obywateli, w tym instrumenty polityki inwestycyjnej przyjęte na szczeblu krajowym  
i międzynarodowym w celu ograniczeniu skutków pandemii COVID-19. 
Scharakteryzowano skutki wpływu pandemii dla produktywności i długookresowy  
wzrost gospodarczy.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne, recesja, wirus SARS-CoV-2. 
 
Summary 
The article analyses the number of people infected and deaths from COVID-19 

by regions and selected countries with the highest severity of the pandemic. The 
most important threats to public health were indicated. Against the background of 
these threats, the global economic slowdown as a result of the pandemic is 
discussed. Measures to increase the economic security of citizens, including 
investment policy instruments adopted at the national and international level to 
reduce the effects of the COVID-19 pandemic, are characterized. The effects of the 
pandemic on productivity and long-term economic growth are characterized. 

Key words: economic security, recession, SARS-CoV-2 virus.  
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 
DYLEMATY INSTYTUCJONALIZACJI KONTROLI W KONTEKŚCIE 

WSPARCIA REGIONÓW FUNDUSZAMI UNIJNYMI 
 

Każdy człowiek na każdym stanowisku 
powinien podlegać takiej lub innej formie kontroli, 

inaczej bowiem grozi mu demoralizacja 
B.R. Kuc 

 
 
Podstawy wdrożenia polityki regionalnej w zakresie gospodarowania 

funduszami unijnymi w Polsce 
Transformacja ustrojowa z decentralizacją administracji publicznej w Polsce 

(1989-1990, 1998) oraz akcesja Polski do Unii Europejskiej (maj 2004) to dwa filary 
pozwalające upodmiotowić polski samorząd terytorialny i przygotować do realizacji 
polityki regionalnej. Fundusze przedakcesyjne, z których Polska korzystała do 2004 
roku wspierały procesy dostosowawcze, związane ze spełnieniem wymogów 
członkostwa oraz budowały nową kulturę i dostarczały nową wiedzę, która miała być 
potrzebna do zarządzania funduszami strukturalnymi po akcesji. W latach 2004-
2006 (okres programowania) Polska partycypuje na tych samych zasadach, co 
pozostałe państwa członkowskie. W latach 1990-2003 pomoc unijna wyniosła około 
5,7 mld EUR, w tym Phare 3,9 mld EUR, natomiast w latach 2004-2007 transfery  
z budżetu UE do Polski przekroczyły 19,3 mld UER, z czego około 2 mld EUR to 
środki wygasające z funduszy przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD, ISPA), a około 
8,6 mld EUR w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.1 

Polityka regionalna UE wspiera rozwój regionów określając priorytety  
i finansując (współfinansując) stosowne przedsięwzięcia i projekty. W warunkach 
postępującej globalizacji gospodarek narodowych i sukcesu pieniądza 
europejskiego, renesans procesów regionalizacji jest coraz bardziej widoczny  
i potrzebny. Regiony stają się coraz ważniejsze dla społeczności lokalnych  
i regionalnym dobrem publicznym.2 Od 2004 roku Polska jest beneficjentem pomocy 
unijnej, dzięki której uzyskujemy spójność społeczną, przestrzenną, gospodarczą, 
możemy szybciej modernizować i restrukturyzować gospodarkę, poprawiać 
konkurencyjność zarówno kraju jak i regionów, a także stymulować działania 
innowacyjne w regionie. Akcesja Polski do Unii Europejskiej stworzyła nowe 
możliwości wsparcia rozwoju regionów środkami zewnętrznymi, ale również, 
wywołała konieczność dostosowywania regulacji krajowych do logiki polityki 
regionalnej, do traktatów unijnych. Już w Traktacie Rzymskim, w Preambule znalazł 
się zapis, że jednym z celów utworzenia EWG jest „umocnienie jedności gospodarek 
i ich harmonijnego rozwoju poprzez zmniejszanie różnic istniejących między różnymi 
regionami i zmniejszenie zacofania regionów najmniej rozwiniętych”. Do Traktatu nie 
wprowadzono jednak szczegółowych rozwiązań dla wspólnoty. W kolejnych latach 
tworzono ramy i bazę wspólnej polityki regionalnej poprzez tworzenie nowych 

 
1 Rozwój regionalny w Polsce Raport 2009, MRR, Warszawa 2009,  s. 161. 
2 D. Fic, Konkurencyjność Polski na rynku Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej, (red.)  

J. Andrykiewicz, Cz. Osękowski, UZ, Zielona Góra 2003, s. 55. 
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instytucji (1958 – powołanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z celem 
statutowym m.in. ”wspieranie harmonijnego rozwoju”; 1968 – powołanie Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Regionalnej,  po połączeniu EWG, EWWiS oraz Euroatomu, 
z zadaniem przygotowania propozycji w dziedzinie aktywizacji rozwoju 
regionalnego; 1975 – utworzenie Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego 
(EFRR), którego celem było „korygowanie podstawowych dysproporcji wewnątrz 
WE”; 1993 – powołano Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa), modyfikację 
charakteru działalności istniejących (1972 – zdecydowano o „regionalizacji” dwóch 
istniejących funduszy: Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Europejski 
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz nowe regulacje i porozumienia 
(1986 – podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE), który wprowadza do 
Traktatu o WE tytuł V: „Spójność ekonomiczna i socjalna” wraz z zapisem, że „celem 
wspierania swojego wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, Wspólnota rozwija  
i kontynuuje działania prowadzące do wzmocnienia swojej spójności ekonomicznej 
i społecznej. W szczególności Wspólnota dąży do zredukowania różnic w stopniach 
rozwoju poszczególnych regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym regionów 
wiejskich”, a także na podstawie artykułu 130 do Traktatu z Maastricht utworzono 
Fundusz Spójności (FS),3 który skierowany był nie do regionów, lecz do państw jako 
całości). 

W efekcie wszystkich zmian instytucjonalnych za podstawowe zasady polityki 
regionalnej w Unii Europejskiej uznano:4 

− koncentrację środków zarówno pod względem geograficznym, jak  
i funkcjonalnym, uznając, że powinny być one kierowane na pięć 
priorytetowych celów;  

− współfinansowanie (dodatkowość), polegającą na tym, że środki 
pochodzące z funduszy strukturalnych stanowią uzupełnienie zasobów 
finansowych zgromadzonych przez władze publiczne i organizacje 
pozarządowe w kraju beneficjenta; 

− programowanie, które wyraża  obowiązek podejmowania decyzji na 
podstawie wieloletnich planów i dokumentów planistycznych; 

− partnerstwo polegające na ścisłej współpracy między Komisją, a władzami 
regionalnymi w zakresie zarówno planowania, jak i koordynacji oraz 
realizacji projektów. 

Jednocześnie przyjęto, że klasyfikacji regionów ubiegających się o pomoc 
dokonywać się będzie w oparciu o kryteria NUTS (Nomenklatura Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych).5 

Umowa Partnerstwa z Unią Europejską to najważniejszy dokument (koncepcja 
wydatkowania), w którym Polska i UE umawiają się, jak zainwestować fundusze 
unijne. Za wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce odpowiada Ministerstwo, 
odpowiednie dla Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiedzialność w zakresie 

 
3 Z pomocy Funduszu Spójności mogą korzystać kraje, których poziom PKP na jednego mieszkańca jest 

niższy niż 90% średniej dla całej Unii Europejskiej. 
4 M. Domiter, A. Marciszewska, Zarządzanie projektami unijnymi, Teoria i praktyka, Warszawa 2013,  

s. 15. 
5 Dla Polski wyróżniono następujące poziomy: NUTS 0 – całe terytorium państwa, NUTS 1 – 6 regionów 

grupujących województwa, NUTS 2 – 16 województw (makroregionów), NUTS 3 – 45 podregionów 
(zgrupowań kilku powiatów), NUTS 4 – 379 powiatów i miast na prawach powiatów, NUTS 5 – 2489 
gmin, por. U. Płowiec, Unia Europejska a Polska, WSUiB, Warszawa 2002, s. 211. 
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wdrażania funduszy jest podzielona pomiędzy wiele instytucji. Dla każdego  
z programów została wyznaczona instytucja zarządzająca. Odpowiada ona za 
przygotowanie programu oraz zarządzanie nim. Instytucją zarządzającą dla 
programów krajowych i programów współpracy terytorialnej jest Minister Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej (z wyłączeniem programu pomocy najbardziej 
potrzebującym i programu w zakresie rybactwa i morza). Natomiast dla każdego  
z 16-tu programów regionalnych – zarząd właściwego województwa. Kluczowym 
elementem wdrażania Funduszy – podkreślono w zapisach Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.6 –  jest 
„zasada partnerstwa, której podstawę stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym zarządzaniu i która zapewnia udział władz regionalnych, 
lokalnych i miejskich oraz innych instytucji publicznych, społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerów gospodarczych i społecznych oraz, w stosownych 
przypadkach, organizacji badawczych i uniwersytetów”. 

Korzystanie z funduszy unijnych oznacza konieczność poddania się wielu 
procedurom oceny na różnych etapach realizacji projektów. Wniosek projektowy 
powinien spełniać wszystkie wymagane kryteria: formalne i merytoryczne, a projekt 
realizowany przez wnioskodawcę powinien być zgodny ze wszystkimi zasadami  
i postanowieniami przyjętymi we wniosku oraz określonymi w umowie z instytucją 
odpowiedzialną za wdrażanie programu, z którego współfinansowany jest projekt. 
W celu ustalenia jej skuteczności, strukturalna pomoc Wspólnoty jest przedmiotem 
oceny ex – ante, oceny w połowie okresu programowania oraz oceny ex – post, które 
mają na celu oszacowanie jej oddziaływania w odniesieniu do celów priorytetowych  
oraz analizę jej wpływu na szczególne problemy strukturalne. W celu przygotowania 
planów i pomocy, ocena ex – ante obejmuje analizę silnych i słabych stron danego 
Państwa Członkowskiego, regionu lub sektora, szacuje spójność strategii  
i wybranych celów ze szczególnymi cechami danych regionów lub obszarów, w tym 
z trendami demograficznymi oraz oczekiwany wpływ planowanych priorytetów 
działań, określając ilościowo, o ile jest to możliwe, ich szczegółowe cele w relacji do 
sytuacji wyjściowej. Na podstawie dostępnych wyników oceny, ocena ex – post 
obejmuje wykorzystanie środków, skuteczność i wydajność pomocy oraz jej 
oddziaływanie, formułuje wnioski dotyczące polityki w zakresie spójności 
gospodarczej i społecznej. Ocena ta obejmuje czynniki przyczyniające się do 
sukcesu lub niepowodzenia wykonania, jak również osiągnięcia i rezultaty, 
włączając ich trwałość. Za ocenę ex – post  odpowiedzialne są Komisja, we 
współpracy z Państwem Członkowskim i organem zarządzającym. Obejmuje ona 
pomoc i zostaje przeprowadzona przez niezależnych ekspertów.7 

 
„Prymat rządowy” w kreowaniu polityki regionalnej w Polsce 
Zgodnie z zasadami realizacji nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 

polityka spójności jest nadal polityką realizowaną we wszystkich państwach 

 
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności… (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 231/159). 

7  Por. Rozporządzenie  rady (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy 
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, 

 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31999R126 (dostęp: 10.04.2022). 
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członkowskich i regionach UE. Wdraża ona dwa cele traktatowe: „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” oraz „Europejską współpracę terytorialną” (Interreg). 
Pierwszy cel realizowany jest w regionach NUTS2, w podziale na trzy kategorie  
w zależności od poziomu zamożności regionów. Kategorie regionów są podobne, 
jak w perspektywie 2014-2020: regiony słabiej rozwinięte, w których PKB na 
mieszkańca jest niższy niż 75% średniego PKB UE-27; regiony w okresie 
przejściowym, w których PKB na mieszkańca wynosi między 75%, a 100% 
średniego PKB UE-27; regiony lepiej rozwinięte, w których PKB na mieszkańca jest 
wyższy niż 100% średniego PKB UE-27. Polska w okresie 2021-2027 ma jeden 
region lepiej rozwinięty (region warszawski stołeczny – część województwa 
mazowieckiego),8 dwa regiony w okresie przejściowym (woj. wielkopolskie  
i dolnośląskie) i 14 regionów słabiej  rozwiniętych (reszta województw, w tym 
pozostała część województwa mazowieckiego). 

W okresie programowania 2021-2027 Polska będzie dysponowała środkami 
unijnymi w wysokości ponad 76 mld Euro. Wsparcie środkami unijnymi zależy od 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju i jego regionów.  

 
Tabela nr 1: Programy operacyjne w Polsce w latach  2014-2027 (w mld euro). 

Nazwa Programu 2014-2020 2021-2027 

Infrastruktura i Środowisko 27,1 25,1 

Innowacyjny Rozwój 7,9 8,6 

Wiedza, Edukacja, Rozwój 4,0 4,7 

Polska Cyfrowa 2,0 2,2 

Polska Wschodnia 2,5 2,0 

Pomoc Techniczna 0,5 0,7 

Regionalne Programy Operacyjne 28,4 31,2 

 74,8 76,8 

Źródło: Przygotowanie systemu wdrażania funduszy polityki spójności Unii Europejskiej 
2021-2027, Informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2021, s.11. 

 
Po negocjacjach/uzgodnieniach Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  

z zarządami 16 województw, które przedstawiały planowane przedsięwzięcia  
i potrzeby rozwojowe, w odniesieniu do zaproponowanej przez MFiPR sumy kwot 
alokacji podstawowej i rezerwy programowej, ustalono podział środków na 
poszczególne województwa: dolnośląskie – 1 673 416,8 tys. euro, kujawsko-
pomorskie – 1 753 424 tys. euro, lubelskie – 2 272 912,3 tys. euro, lubuskie – 861 
468,3 tys. euro, łódzkie – 2 291 959,2 tys. euro, małopolskie – 2 320 280,4 tys. euro, 
mazowieckie – 2 009 926,5 tys. euro, opolskie – 921 000 tys. euro, podkarpackie – 
2 181 366 tys. euro, podlaskie – 1 251 205,9 tys. euro, pomorskie – 1 674 092,6 tys. 
euro, śląskie – 2 792 340,1 tys. euro, świętokrzyskie – 1 403 141,2 tys. euro, 
warmińsko-mazurskie – 1 731 096,8 tys. euro, wielkopolskie – 1 670 869,3 tys. euro, 
zachodniopomorskie – 1 611 209,4 tys. Euro.9 Przyznane województwom kwoty 
mieściły się w założonym przez Ministerstwo przedziale od 90% do 110% kwoty 
wynikającej z wyliczeń algorytmami, m.in. województwa: kujawsko-pomorskie, 

 
8 W latach 2014-2020 województwo mazowieckie było regionem lepiej rozwiniętym, a pozostałe 

województwa regionami słabiej rozwiniętymi. 
9 Informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2021, s. 12. 
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lubuskie i opolskie otrzymały 90% pierwotnie wyliczonych kwot, a województwa: 
dolnośląskie, łódzkie i pomorskie – 110% kwot. 

Ostateczny podział alokacji dla szesnastu programów regionalnych został 
ogłoszony 23 czerwca 2021 r. podczas spotkania Sekretarza Stanu MFiPR  
z marszałkami województw, do którego trzy województwa zgłosiły zastrzeżenia  
i złożyły skargi m.in. do Prezesa RM oraz KE. Zaproponowany pierwotnie podział 
środków na regiony nie został przyjęty przez zarządy 13 województw. Zarzuty 
dotyczyły m.in.: naruszenia zasad partnerstwa i równego traktowania, przejrzystości 
wdrażania funduszy oraz niedyskryminacji. Wskazywano w nich na brak 
przejrzystości podziału środków i zastosowanej do ich podziału metodologii. 
Podano, że podział środków został dokonany jednostronnie przez Ministra, bez 
wcześniejszego przedstawienia metodyki podziału i uzasadnienia zmiany 
dotychczasowych wskaźników oraz innych zmian dokonanych w stosunku do 
metody podziału środków przyjętej w poprzedniej perspektywie finansowej. Prace 
nad pierwszą wersją projektu Umowy Partnerstwa zakończono w czerwcu 2020 r.  
i w sierpniu 2020 r. został on poddany wstępnym konsultacjom (wewnątrz-  
i międzyresortowym) oraz przekazany do konsultacji samorządom województw. 

W okresie od zakończenia wstępnych konsultacji do zatwierdzenia przez 
Ministra w dniu 13 stycznia 2021 r. projektu UP (tj. przez 145 dni) prowadzona była 
analiza. Konsultacje społeczne projektu UP odbyły się ostatecznie w dniach  
18 stycznia – 22 lutego 2021 r. W ramach tych konsultacji: w okresie 18 stycznia –
22 lutego 2021 r. na stronie internetowej wwww.funduszeeuropejskie.gov.pl został 
udostępniony publicznie elektroniczny formularz do zgłaszania uwag; w okresie  
19 stycznia – 16 lutego 2021 r. zostały przeprowadzone spotkania przedstawicieli 
Ministerstwa z marszałkami województw, w których udział brali m.in. przedstawiciele 
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych  
z danego województwa; 7 kwietnia 2021 r. przedstawiciele Ministerstwa 
uczestniczyli w zorganizowanym przez Fundację Stocznia i Ogólnopolską Federację 
Organizacji Pozarządowych wysłuchaniu publicznym w sprawie koncepcji 
wydatkowania funduszy UE na lata 2021-2027, w ramach którego przedstawiono 
opinie na temat projektu UP; 23 czerwca 2021 r. zostało przeprowadzone z udziałem 
przedstawicieli Ministerstwa tzw. wysłuchanie odwrócone, podczas którego MFiPR  
przedstawiło stanowisko do uwag zgłoszonych do projektu UP i zmian dokonanych 
w tym projekcie. W styczniu 2021 r. projekt UP został również przekazany do 
zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST – 
stronę samorządową reprezentuje 13 osób z następujących instytucji: Związek Gmin 
Wiejskich RP, Związek Województw RP, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek 
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii 
Polskich; stronę rządową reprezentuje 13 osób z następujących instytucji: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo 
Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska), 
Radzie Dialogu Społecznego (RDS – Członkami statutowymi Rady Dialogu 
Społecznego są przedstawiciele: rządu (Przedstawiciele Rady Ministrów i strony 
rządowej, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów: Minister Aktywów Państwowych, 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Infrastruktury, Minister Spraw 
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Wewnętrznych i Administracji, Minister Zdrowia, Minister Edukacji i Nauki, Minister  
Finansów, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Rozwoju i Technologii, Minister 
Funduszy i Polityki Regionalnej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
odpowiedzialny za budżet, a także z głosem doradczym przedstawiciele: Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektora Pracy),  
reprezentatywnych organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych) oraz 
reprezentatywnych organizacji pracodawców (Pracodawcy Rzeczypospolitej 
Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek 
Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 
Federacja Przedsiębiorców Polskich – przedstawiciele organizacji FPP zostali 
powołani przez Prezydenta RP w skład RDS w dniu 25.01.2021 r.) i Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). 

Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ opiniodawczo-doradczy oraz 
pomocniczy Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (od 2017), 
a wcześniej ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego) 
ustanowiony przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Skład Listy członków RDPP VII kadencji 2021-2024, powołany przez 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego  
w 2021 jest następujący: strona rządowa – 17 osób reprezentujących następujące 
instytucje: Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego, przedstawiciel Ministra 
Zdrowia, Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej, 
przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Sekretarz Stanu, Główny 
Konserwator Przyrody, przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektor 
Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, przedstawiciel Ministra Obrony 
Narodowej, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi, 
przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciel 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – współprzewodniczący Rady, Zastępca 
Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, przedstawiciel Ministerstwa 
Finansów, Przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Poseł na Sejm 
IX Kadencji, przedstawiciel Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Sekretarz 
Stanu, przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik 
Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw 
Pożytku Publicznego, przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zastępca 
Dyrektora, przedstawiciel Ministerstwa Technologii i Rozwoju, Szef Gabinetu 
Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciel Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podsekretarz Stanu, przedstawiciel Ministra 
Sprawiedliwości, Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów 
Operacyjnych, przedstawiciel Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Sekretarz 
Stanu, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych, Dyrektor Departamentu 
Ekonomii Społecznej i Solidarnej, przedstawiciel Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej; strona samorządowa – 4 osoby reprezentujące Związek Województw 
RP, Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Gmin Wiejskich 
RP oraz strona pozarządowa – 27 osób reprezentujących następujące instytucje: 
Instytut Rzeczpospolitej im. Pawła Włodkowica, Fundacja Inicjatyw Lokalnych im. 
Prof. Waleriana Pańki, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ogólnopolska 
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Federacja Organizacji Pozarządowych, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich 
Organizacji Pozarządowych, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych, Fundacja Artemedia, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, 
Stowarzyszenie Projekt Poznań, Fundacja Polski Instytut Liderów, Akademicki 
Związek Sportowy, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Związek 
Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie EKOSKOP, Konfederacja Inicjatyw 
Pozarządowej Rzeczpospolitej, Fundacja im. Błogosławionego ks. Ignacego 
Kłopotowskiego, Polska Rada Ekumeniczna, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", Fundacja Kulskich na rzecz Relacji Polsko-
Amerykańskich, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji 
Pozarządowych, Warsaw Enterprise Institute, Federacja Polskich Banków 
Żywności, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Fundacja Polska 
Wielki Projekt, Instytut Suwerennej, Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup, Fundacja 
im. Wojciecha Szczepaniaka). Kryteria powoływania instytucji oraz możliwość 
korzystnego wpływu na procedury związane z racjonalnym wykorzystywaniem 
środków unijnych również są nieprzekonywujące. 

 
Instytucjonalizacja wdrożenia polityki regionalnej UE w Polsce  
Nadmierna „interinstytucjonalność” instytucji utworzonych „specjalnie” do 

opiniowania Umów Partnerstwa oraz dublowanie składów personalnych, w wyżej 
wymienionych instytucjach, z tymi samymi Ministrami, Sekretarzami Stanu, czy 
Dyrektorami Departamentów w reprezentacjach rządowych, nie zwiększa 
efektywności w procesach podejmowania decyzji, a wręcz tryb konsultacji  
i negocjacji utrudnia. Uzasadnienie opiniowania Umowy Partnerstwa dotyczącej 
zagospodarowania funduszy unijnych przez samorządy terytorialne w regionach, na 
tym etapie, przez wyżej wymienione instytucje, jest co najmniej merytorycznie 
wątpliwe. „Nadreprezentatywność” budzi duże wątpliwości, a „nadzór i kontrola” nie 
ma podstaw naukowych.10 

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027, uwzględniając wnioski  
z realizacji i oceny projektów unijnych w poprzednich okresach programowania,  
w ramach zmniejszenia stopnia regulacji procedur, proponowane są następujące 
zmiany dotyczące „zmniejszenia obciążenia administracyjnego: 

1. Rozszerzone (częstsze) stosowanie uproszczonych form rozliczania 
kosztów – zamiast zwrotu rzeczywistych wydatków w oparciu o faktury 
płatności  coraz częściej będą oparte na uproszczonych formach rozliczania 
kosztów, takich jak przede wszystkim kwoty ryczałtowe. Główną zaletą tego 
rozwiązania jest brak weryfikacji znacznej liczby dokumentów, rachunków 
czy faktur. Weryfikacji podlega jedynie, czy Beneficjent wykonał określone 
zadanie, za co wypłacana jest mu ustalona we wniosku o dofinansowanie 
kwota. Uproszczone formy rozliczania kosztów będą wspierane głównie 
poprzez wprowadzenie wymogu ich stosowania w przypadku operacji 
dotyczących niewielkich kwot.  

2. Zmniejszenie liczby kontroli oraz nowe przepisy dotyczące pojedynczego 
audytu – kontrole zarządcze będą oparte na ryzyku, a nie na sprawdzaniu 

 
10 W literaturze przedmiotu podkreśla się często, że aby sprostać wymaganiom stawianym przed funkcją 

kontroli we współczesnych instytucjach systemy kontroli powinny obejmować następujące elementy: 
samokontrola, kontrola funkcjonalna (pionowa i pozioma), kontrola instytucjonalna, kontrola społeczna 
– por. S. Kałużny, Leksykon kontroli, s. 99, B.R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Warszawa 2000, s. 361. 
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wszystkich operacji. Do tej pory wiele Programów decyduje się na 
administracyjną weryfikację wszystkich wniosków o płatność. Jest to 
znaczące uproszczenie względem obecnych zapisów, gdzie projekt  
o dowolnej wartości może być poddawany weryfikacji nawet kilkukrotnie  
w ciągu roku. 

Komisja Europejska w ramach zarządzania dzielonego,11 powierza nadzór  
i kontrolę nad funduszami unijnymi krajom UE. Aby sprawnie wdrażać środki 
europejskie na lata 2021-2027 polska administracja musi również przygotować 
krajowy system instytucjonalny. Za negocjacje z instytucjami unijnymi, 
przygotowanie i koordynację krajowych dokumentów (Umowy Partnerstwa, aktów 
prawnych oraz krajowych programów operacyjnych), a także za koordynację 
przygotowania regionalnych programów operacyjnych) odpowiedzialny jest minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Za przygotowanie 16 regionalnych 
programów operacyjnych odpowiedzialne są natomiast zarządy poszczególnych 
województw. W rozporządzeniu ogólnym ustanowiono i określono warunki (tzw. 
warunki podstawowe) na potrzeby celów szczegółowych. Przy przygotowywaniu 
programu operacyjnego lub wprowadzaniu nowego celu szczegółowego w ramach 
zmian programu, państwo członkowskie ocenia, czy spełnione są warunki 
podstawowe związane z wybranym celem. Warunek podstawowy uważa się za 
spełniony, gdy osiągnięte zostały wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu 
ogólnym. W każdym programie lub przy jego zmianie państwo członkowskie 
wskazuje spełnione i niespełnione warunki podstawowe. Zapewnia ono również, by 
warunki podstawowe były spełniane i przestrzegane przez cały okres 
programowania. Oceny spełnienia warunków dokonuje Komisja Europejska.  
W przypadku stwierdzenia, że warunek podstawowy nie jest spełniony, wydatki 
związane z danym celem szczegółowym nie będą refundowane do czasu jego 
spełnienia. 

Biorąc pod uwagę złożony charakter zadań, jakie stoją przez polską 
administracją oraz wysokość środków przyznanych Polsce w ramach Polityki 
Spójności na lata 2021-2027, NIK podjęła decyzję o przeprowadzeniu kontroli 
przygotowania systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej  
w latach 2021-2027. To przykład prekontroli instytucjonalnej. Ponieważ Rada 
Ministrów przyjęła UP dopiero 30 listopada 2021 r. i biorąc pod uwagę wynikający  
z art. 12 ust. 4 rozporządzenia ogólnego, czteromiesięczny termin na akceptację, 
akceptacja UP przez KE nastąpiła dopiero na początku 2022 r.12 Zdaniem NIK, 
opóźni to również proces zatwierdzania i rozpoczęcia wdrażania programów, gdyż 
zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, programy są przedkładane KE nie 
później niż w terminie trzech miesięcy od przedłożenia UP13. 

System zarządzania środkami unijnymi, sprawność którego determinuje  
współpraca strony rządowej (Ministerstwa Funduszy i Rozwoju regionalnego)  
i samorządów (mimo istnienia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, której 

 
11 Zarządzanie funduszami na poziomie UE jest realizowane na trzy sposoby: bezpośrednie, pośrednie  

i dzielone. 
12 Województwo dolnośląskie  Programy rozwoju regionalnego po konsultacjach społecznych, dopiero  

15 marca przekazało dokument do Komisji Europejskiej. Kolejnym etapem były negocjacje  
z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. 

13 Przygotowanie systemu wdrażania funduszy polityki spójności Unii Europejskiej 2021-2027, Informacja 
o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2021, s. 9. 
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działalność oceniana jest dość krytycznie) wydaje się być niespójny  
i nietransparentny. W Komisji WR i ST, władze samorządowe mają znikomy wpływ 
na legislację, zamiast rozwiązań systemowych, przejrzystych zasad i budowania 
trwałych instytucji współpracy międzyszczeblowej, pojawiają się tzw. „listy 
indykatywne”, wskazujące arbitralnie projekty inwestycyjne zasługujące na 
finansowanie. W związku z powyższym godną rozważenia wydaje się propozycja 
senackiego projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju odpowiedzialnej za 
system programowania i zarządzania środkami z budżetu UE.14 Projekt Ustawy 
został przekazany i wpłynął do Sejmu 26 marca 2021 roku (druk 1328), a dopiero  
9 września 2021 r. wpłynęło stanowisko rządu i od tego czasu projekt leży  
w „szufladzie sejmowej”.  Rozporządzenie  unijne dopuszcza utworzenie takiego 
organu, który mógłby być odpowiednią platformą kooptacji, a jednocześnie jako 
organ zarządzający mógłby być tą samą instytucją, co organ wypłacający, dla danej 
pomocy, odpowiedzialną za system programowania i zarządzania środkami  
z budżetu UE. Jego reprezentatywność mogłaby usprawnić i racjonalizować procesy 
decyzyjne partnerów. Zgodnie z projektem, agencja byłaby kontrolowana przez 
przedstawicieli różnych władz, tworzących Radę Agencji – 9 przedstawicieli rządu,  
9 przedstawicieli strony samorządowej i po jednym przedstawicielu delegowanym 
przez marszałków Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Prezesa NIK. Prezesa Agencji 
powoływałaby rada w trybie konkursowym większością 2/3 głosów, co w praktyce 
oznacza, że do wyboru zarządzającego potrzebny byłby szeroki kompromis w radzie. 

Instytucjonalne zarządzanie funduszami unijnymi w samorządzie terytorialnym 
reprezentowane jest przez różne jednostki organizacyjne. Logicznym jest wiązanie 
Regionalnych Programów Operacyjnych ze Strategiami rozwoju regionalnego  
i Strategiami Innowacji poszczególnych województw. Tylko w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w ramach jednego Departamentu – 
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich – mamy wyraźną 
relację rozwoju regionalnego z wsparciem tego rozwoju funduszami europejskimi. 
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (kierowany przez  
Dyrektora i dwóch zastępców) reprezentują następujące jednostki organizacyjne:  
Biuro Spraw Organizacyjnych i Finansowych Departamentu; Biuro Programowania 
EFRR; Biuro Programowania EFS; Wydział Dokumentów Wdrożeniowych  
i Uproszczeń RPO WM; Wydział Budżetu i Rozliczeń RPO WM; Wydział 
Zarządzania Finansowego RPO WM; Wydział Zarządzania Realizacją EFS; Wydział 
Sprawozdawczości, Ewaluacji i Decyzji Administracyjnych; Wydział Rozwoju  
i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji; Wydział Regionalnego Systemu 
Innowacji; Wydział Zarządzania EFRR; Biuro do spraw Pomocy Technicznej; Biuro 
do spraw Instrumentów Finansowych.15 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zadaniem 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w odniesieniu do 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest/był 
udział w opracowaniu procedur jego realizacji, w monitorowaniu, w przygotowaniu 
sprawozdań i prognoz finansowych oraz współpraca w tym zakresie  

 
14 https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-

ustawodawcze/inicjatywa,156.html  (dostęp: 10.04.2022). 
15 Regulamin wewnętrzny Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Załącznik do zarządzenia nr 513/22 
Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2022 r. 
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z Departamentem Polityki Regionalnej, Departamentem Kontroli, Departamentem 
Finansów, Biurem Audytu Wewnętrznego, Biurem Prawnym, Biurem Obsługi 
Funduszy oraz z innymi Departamentami Urzędu. Departament wykonuje zadania 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
w zakresie wdrażania 6. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, 7. Osi Priorytetowej 
Włączenie Społeczne i 8. Osi Priorytetowej Edukacja. Kształtuje kompleksową 
politykę działania w zakresie zarządzania i finansowania projektów w ramach 
wymienionych Osi Priorytetowych. W strukturze organizacyjnej Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonują następujące 
jednostki: Wydział Oceny Projektów ( z wydzielonym Oddziałem Oceny Projektów); 
Wydział Programowania i Umów (z wydzielonym Oddziałem Programowania, 
Oddział Umów); Wydział Wdrażania (z wydzielonym Oddziałem dla Osi 
Priorytetowej 6, Oddziałem dla Osi Priorytetowej 7 i Oddziałem dla Osi Priorytetowej 
8); Oddział Finansów; Oddział Monitoringu; Wydział Kontroli (z wydzielonym 
Oddziałem Kontroli, Oddziałem Kontroli Zamówień, Oddziałem Wizyt 
Monitoringowych, Oddziałem ds. Zwalczania Nadużyć); Oddział Organizacyjny; 
Oddział  Analiz.16 

W Województwie Wielkopolskim w ramach Departamentu Polityki Regionalnej 
funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: Zastępcy Dyrektora ds. 
planowania regionalnego i koordynacji podlegają: Oddział Koordynacji, Oddział 
Monitorowania, Wydział Zarządzania Finansowego, Oddział do spraw odwołań, 
Oddział Planowania Strategicznego, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium 
Terytorialne, Wieloosobowe stanowisko ds. monitorowania i analiz włączenia 
społecznego; Zastępcy Dyrektora ds. informacji, kontroli, ewaluacji i pomocy 
technicznej podlegają: Oddział Systemów Informatycznych,  Oddział Kontroli, 
Oddział Pomocy Technicznej, Wydział Informacji i Promocji, (Oddział Informacji, 
Promocji i Szkoleń, Oddział Koordynacji Punktów Informacyjnych), Oddział 
Ewaluacji i Oceny, Oddział Organizacyjny, Samodzielne stanowisko ds. koordynacji 
projektu dot. wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań 
rewitalizacyjnych. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego środkami unijnymi 
zajmuje się Departament Funduszy Europejskich, kierowany przez Dyrektora 
 z 2 zastępcami, któremu podlegają następujące jednostki organizacyjne: Wydział 
Zarządzania RPO, z podległymi jednostkami: Dział Zarządzania EFRR, Dział 
Sprawozdawczości i Monitoringu RPO, Dział Odwołań RPO, Dział Zarządzania EFS;  
Wydział Zarzadzania Finansowego RPO, podległymi jednostkami: Dział Budżetu  
i Pomocy Technicznej RPO, Dział Prognoz i Deklaracji Wydatków RPO, Dział 
Procedur i Kontroli Systemowej RPO; Wydział Wdrażania EFRR z podległymi 
jednostkami: Dział Projektów EFRR I, Dział Projektów EFRR ll, Dział Projektów 
EFRR lll, Dział Projektów EFRR IV, Dział Obsługi Naborów EFRR, Stanowisko ds. 
koordynacji procesu rozliczania projektów; Wydział Obsługi Wdrażania EFR,  
z podległymi jednostkami: Dział Płatności i Rozliczeń EFRR, Dział Koordynacji 
Wdrażania EFRR, Dział Kontroli Projektów EFRR; Wydział Wdrażania EFS,  

 
16 Regulamin Organizacyjny Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Zarządzenie Nr 3/2021 Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. 
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z podległymi jednostkami: Dział Projektów EFS I, Dział Projektów EFS Il, Dział 
Projektów EFS Ill,: Wydział Obsługi Wdrażania EFS, z jednostkami: Dział Płatności 
i Rozliczeń EFS, Dział Koordynacji Wdrażania EFS, Dział Kontroli Projektów EFS, 
Dział Oceny i Kontraktacji Projektów EFS.17 

 
Dylematy absorpcji funduszy unijnych w rozwoju regionalnym w Polsce 
Wspieranie rozwoju krajów członkowskich oraz ich regionów, poprzez 

udzielanie miliardów euro w postaci miedzy innymi bezzwrotnych dotacji na rzecz 
realizowanych projektów jest ważnym celem funkcjonowania UE. Problemy 
racjonalnej absorpcji tych środków w regionach są terenem poszukiwań rozwiązań 
adekwatnych turbulentnym zmianom otoczenia. 

Analiza procesów tworzenia i instytucjonalizacji projektów unijnych oraz 
wykorzystanie funduszy w rozwoju terytorialnym (gmin, powiatów, województw) do 
najważniejszych problemów i dylematów pozwala odnieść m. in.: 

1. Umowy partnerstwa przygotowane przez poszczególne państwa 
członkowskie powinny stanowić zwięzły i strategiczny dokument 
skorelowany z priorytetami rozwoju regionalnego danego regionu.  
W odniesieniu do UP i poszczególnych programów każde państwo 
członkowskie organizuje i wdraża kompleksowe partnerstwo zgodnie ze 
swoimi ramami instytucjonalnymi i prawnymi oraz z uwzględnieniem 
specyfiki Funduszy. Partnerstwo takie powinno obejmować co najmniej 

następujących partnerów:18  

− władze regionalne, lokalne i miejskie oraz inne instytucje publiczne; 

− partnerów gospodarczych i społecznych; 

− właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak 
partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe oraz 
podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci 
i niedyskryminacji; 

− w stosownych przypadkach, organizacje badawcze i uniwersytety. 
Instytucje zarządzające powinny mieć możliwość zdecydowania, jakie są 

najodpowiedniejsze warianty wdrażania instrumentów finansowych w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb wspieranych regionów. 

2. W ramach dalszego upodmiotawiania regionów można rozważyć 
wprowadzenie  zmiany podziału środków pomiędzy krajowe i regionalne 
zastosowanego w   perspektywie finansowej 2014-2020, tj. odpowiednio 
60% (42 629 562,5 tys. euro) i 40% (28 419 708,3 tys. euro), na zasadę 
środki krajowe – 40%, środki regionalne – 40%, a 20% do dyspozycji 
szczebla pośredniego międzyregionalnego. Szczebel pośredni tworzyłaby 
instytucja, np. Regionalna Agencja Spójności reprezentująca  
16 samorządowych województw. Przedmiotem szczególnej uwagi 
Regionalnej Agencji Spójności mógłby być zintegrowany rozwój 

terytorialny.19 

 
17 Zarządzenie nr 19/2022 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich. 
18 Art. 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021. 
19 Artykuł 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060. 
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3. Projekty unijne w dalszym ciągu, mimo znacznej różnorodności  podlegają 
tym samym regulacjom, często zbyt silnie sformalizowanym, aczkolwiek 
pozytywne zmiany są już zauważalne. W celu zapewnienia odpowiedniej 
równowagi pomiędzy skutecznym i efektywnym wdrażaniem Funduszy,  
a związanymi z tym kosztami i obciążeniami administracyjnymi 
częstotliwość, wymiar i zakres weryfikacji zarządczych powinny opierać się 
na ocenie ryzyka uwzględniającej czynniki, takie jak liczba, rodzaj, rozmiar  
i treść wdrażanych operacji, beneficjenci, jak również poziom ryzyka 
stwierdzonego w toku poprzednich weryfikacji zarządczych i audytów. 
Weryfikacje zarządcze powinny być proporcjonalne do ryzyk wynikających 
z tej oceny ryzyka, a audyty powinny być proporcjonalne do poziomu ryzyka 
dla budżetu Unii. Potrzebna bardziej elastyczna metodologia. 

4. W ramach danego samorządu terytorialnego brak spójności pomiędzy 
wiązką strategii regionalnych (Strategia rozwoju regionalnego jako bazowa  
oraz Strategie „branżowe: Strategia innowacji (RIS), Strategia rozwoju 
transportu itd.), a regionalnymi programami operacyjnymi (RPO). Często 
cele strategiczne tych dokumentów nie są wiązane (nie modyfikują bieżącej 
struktury zadaniowej, brak osób i odpowiednio skorelowanych komórek czy 
włączania innych właściwych instytucji odpowiedzialnych za ich realizację 
itp.) z zadaniami jednostek organizacyjnych urzędu, brak odpowiednio 
usytuowanych ośrodków koordynacyjnych i monitorujących. RPO to 
dokument planistyczny określający obszary, a czasem szczegółowe 
działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar 
podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa 
wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej 
szczegółowy i podrzędny wobec Wiązki strategii  w regionie. Podstawę 
prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 ustawa 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.20 

5. W różnych urzędach wojewódzkich, dla jednostek organizacyjnych 
związanych z realizacją projektów przyjęto różne rozwiązania 
organizacyjne. Brak unifikacji komplikuje współdziałanie z KE, utrudnia 
współpracę międzyregionalną oraz osłabia wspólne stanowisko w stosunku 
do strony rządowej.  

6. W strukturach instytucji związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi, 
na wszystkich poziomach, zaangażowanych jest liczne grono 
menedżerów/pracowników, wiedza, umiejętności i kwalifikacje których,  
w obszarze zarządzania projektami, procesów ewaluacji i kontroli projektów, 
są niewystarczające. Dojrzałość projektowa organizacji jest na niskim 
poziomie. Personel zatrudniony w „sektorze projektów unijnych” powinien 
być interdyscyplinarny, reprezentujący różne wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe, w związku z czym zachodzi konieczność odpowiedniej edukacji 

 
 z dnia 24 czerwca 2021r. głosi: że w przypadku gdy państwo członkowskie wspiera zintegrowany rozwój 

terytorialny, czyni to w oparciu o strategie rozwoju terytorialnego lub lokalnego w dowolnej  
z następujących form: a) zintegrowane inwestycje terytorialne; b) rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność; lub c) inne narzędzie terytorialne wspierające inicjatywy opracowane przez państwo 
członkowskie. Realizując strategie rozwoju terytorialnego lub lokalnego w ramach więcej niż jednego 
Funduszu, państwo członkowskie zapewnia spójność i koordynację między odnośnymi Funduszami. 

20 https://lexlege.pl/ustawa-o-zasadach-prowadzenia-polityki-rozwoju (dostęp: 10.04.2022).  
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i budowy proprojektowej kultury organizacyjnej, ze stworzeniem wspólnego 
języka, zasad, metodologii zarządzania projektami.  

7. Instytucje związane z programami unijnymi, ich beneficjenci  
i zainteresowane podmioty, w tym, przede wszystkim, samorządy 
terytorialne powinny zwiększać świadomość na temat osiągnięć uzyskanych 
dzięki unijnemu finansowaniu oraz informować o nich społeczności lokalne 
i ich społeczeństwo.  Prace w tym zakresie są również na stosunkowo niskim 
poziomie. 

Doświadczenia 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 
pozwalają, stwierdzić, że gospodarowanie środkami unijnymi w samorządach 
lokalnych i terytorialnych, charakteryzuje już rodząca się nowa kultura organizacyjna 
z menedżerem publicznym, gdzie wykorzystywane są metody zarządzania 
strategicznego oraz metody zarządzania projektami. Wiele samorządów  zasilonych 
„praktyką projektów unijnych” pełni całkiem dobrze funkcję kreatora i stymulatora 
rozwoju na swoim terenie, coraz bardziej skutecznie zaspokajając zbiorowe 
potrzeby mieszkańców. Nie ma natomiast spójności w „systemie kontroli 
wewnętrznej funduszy europejskich”. Systemy zarządzania i kontroli programów 
według wielu ocen (w tym NIK) są tworzone ze znacznym niebezpiecznym 
opóźnieniem. 

Fundusze przyznane Polsce przez Unię Europejską w latach 2007-2013, 2014-
2020 stały się źródłem licznych przedsięwzięć rozwojowych w takich dziedzinach 
jak: edukacja, gospodarka, kultura i społeczeństwo. Na inwestycje 
współfinansowane ze środków europejskich przeznacza się też wiele pieniędzy  
z funduszy krajowych – budżetu państwa, budżetu samorządów, firm czy organizacji 
pozarządowych. W perspektywie finansowej 2014-2020 do każdej złotówki z UE 
dokładano ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. Podobnie może być  
w perspektywie 2021-2027. Wpływ i wartość dodana projektów unijnych na rozwój 
społeczno-ekonomiczny kraju i jego regionów w okresie przedakcesyjnym, okresie 
programowania 2004-2006, oraz w latach 2007-2013, 2014-2020,  są znaczące  
i w wielu obszarach mogą być rozpatrywane w kategoriach bardzo namacalnych  
i mierzalnych „konkretnych” wyników. Jednak w kontekście poprawy kondycji stanu 
finansów sektora publicznego (na razie w mniejszej skali samorządowego)  „środki 
unijne nie powinny być traktowane jako jedyna szansa na uzupełnienie braków  
w infrastrukturze, lecz jako instrument uzupełniający znaczne już środki własne”.  
W perspektywie należy oczekiwać, że mogą one stać się „kapitałem inicjującym”, 
działającym jako katalizator, w rozwoju obszarów istotnych z punktu widzenia „logiki 
ponadnarodowej (unijnej), czy globalnej”. 

 
Streszczenie 
Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów funduszami unijnymi to 

nie tylko korzyści, ale i dylematy związane z zarządzaniem i prawidłowym ich 
wykorzystaniem. Problemy zharmonizowania systemów kontroli w skutecznym 
zarządzaniu funduszami unijnymi to wyzwanie dla instytucji i menedżerów na 
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz unijnym. Do patologii prowadzi 
zarówno, brak ich odpowiedniej instytucjonalizacji czyli przeformalizowanie  
i nadmierna regulacja, jak i niedoformalizowanie czy nieprzemyślana deregulacja.  

Słowa kluczowe: rozwój regionalny, fundusze europejskie, kontrola, 
ewaluacja. 
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Summary 
Support of the socio-economic development of the regions with the EU funds is 

not only about benefits but also about dilemmas related to management and their 
proper use. The harmonisation problems of the control systems in the effective 
management of the EU funds are a challenge for institutions and managers at  
a local, regional, national and EU level. The lack of their proper institutionalisation, 
i.e. over-formalisation and excessive regulation, as well as under-formalisation or ill-
considered deregulation lead to deviance. 

Key words: regional development, EU funds, control, evaluation. 
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RZECZYWISTOŚĆ „WIRTUALNEJ PRZESTRZENI” – WIELOWYMIAROWE 
ZAGROŻENIE ZDROWOTNE DLA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
 

Wstęp 
Technologie informatyczne pozwalają obecnie szerokiej rzeszy użytkownikom 

sieci aktywnie funkcjonować w wirtualnym świecie. Powszechna dostępność 
Internetu stwarza jednak szereg zagrożeń, w tym również o podłożu zdrowotnym. 
„Wirtualna przestrzeń”, jako wyznacznik rozwoju cywilizacyjnego oraz 
technologicznego jest tym miejscem, które wbrew powszechnemu osądowi, ma 
istotny wpływ na społeczeństwo, świadomość jego członków oraz poziom 
zagrożenia, w ramach którego internauci narażeni są na wpływ negatywnych 
skutków zdrowotnych wynikających z uczestniczenia w wirtualnej rzeczywistości, 
w tym także wynikających z kontaktów z kontrowersyjnymi treściami oraz 
intencjonalnymi, nieakceptowanymi społecznie, zachowaniami niektórych jej 
użytkowników, a więc szerokiego spektrum zagrożeń mających lub mogących 
mieć wpływ na poziom zagrożeń zdrowotnych, odznaczających się złożonymi  
w swej strukturze skutkami, w tym i o największym gatunkowo ciężarze. 

 
Rzeczywistość „wirtualnej przestrzeni” w ujęciu praktycznym 
Cyberprzestrzeń poszerza realną przestrzeń funkcjonowania człowieka  

o wirtualne światy, udostępniając niespotykane w realnej rzeczywistości 
futurystyczne światy. Funkcjonowanie w sferze „wirtualnej przestrzeni” [inaczej: 
„rzeczywistości wirtualnej” (ang. virtualreality)] czy „cyberprzestrzeni” (ang. 
cyberspace, skrót od cybernetics space – przestrzeń cybernetyczna), a więc 
„przestrzeni przetwarzania i wymiany informacji tworzonej przez systemy 
teleinformatyczne wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami  
z użytkownikami”,1 pozwala użytkownikom – tak w aspekcie świata wirtualnego, 
tak zresztą jak i realnego – aktywnie, mimo że nie jest jednolita, funkcjonować, 
gdyż obejmuje szeroki zakres współistnienia (wzajemnych relacji) tych dwóch 
światów, dzięki czemu internauci mogą porozumiewać się, zawierać przyjaźnie, 
wymieniać poglądy itp. 

Cechy te powodują, że Internet, tak zresztą, jak i pozostałe media 
elektroniczne, są wszechobecne w życiu społecznym, które ma charakter 
dynamiczny, niejednorodny i nieciągły, w którym jednak jednostki i grupy 
dostosowują się w sposób racjonalny do zewnętrznych warunków oraz  
w kreatywny sposób starają się tę rzeczywistość kształtować, szczególnie za 
pomocą narzędzi nowoczesnych technologii. Wynika to z faktu, że technologie te, 
a szczególnie Internet, pomagają nam w codziennym życiu. Istnieje jednak drugie 

 
1 Art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2002 r., Nr 156, poz. 1301 z późn. zm.). 
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dno – „wirtualna przestrzeń”, jako wyznacznik rozwoju cywilizacyjnego oraz 
technologicznego jest także tym miejscem, które wbrew powszechnemu osądowi, 
ma istotny negatywny wpływ na społeczeństwo jako całości, a szczególnie na 
świadomość jego członków. „Wirtualna przestrzeń” tworzy bowiem istotny poziom 
zagrożenia zdrowotnego i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Efektem 
funkcjonowania w cyberprzestrzeni są tzw. psychozależności, które mają duży 
wpływ na stan zdrowia użytkowników. Korzystając z Internetu internauci, 
najczęściej nie zdając sobie z tego sprawy, narażają się na wpływ negatywnych 
skutków zdrowotnych wynikających z uczestniczenia w wirtualnej rzeczywistości, 
wynikających głównie z kontaktów z kontrowersyjnymi treściami oraz 
intencjonalnymi, nieakceptowanymi społecznie, zachowaniami niektórych jej 
użytkowników, a więc szerokiego spektrum zagrożeń mających lub mogących 
mieć wpływ na poziom zagrożeń zdrowotnych, odznaczających się złożonymi  
w swej strukturze skutkami, w tym i o największym gatunkowo ciężarze. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że ogrom możliwości manipulowania  
użytkownikami cyberprzestrzeni, w niewykrywalny sposób wynika z faktu, że 
społeczeństwa na co dzień posługują się informacją, która je kształtuje, stając się 
tym samym towarem, traktowanym jako szczególne dobro niematerialne. Dlatego 
też współczesne społeczeństwa nazywa się: „społeczeństwem wiedzy”,2 
„społeczeństwem sieciowym”, w którym wymaga się nowego rodzaju edukacji, 
określanej mianem „zdolności samoprogramowania” i adaptacji3 lub „erą 
świadomości systemowej”4 albo „erą suwerenności osobistej”, w której ludzie,  
w miarę zanikania wszystkich tradycyjnych struktur są zmuszeni do ponoszenia 
odpowiedzialności za siebie i to w większej skali niż kiedykolwiek przedtem.5 Nie 
ulega jednak wątpliwości, że postrzeganie cyberprzestrzeni, jak słusznie zauważył 
W. Gibson,6 powinno odbywać się w kontekście wykorzystania nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych do tworzenia przestrzeni, w której zachodzą zjawiska 
i procesy pomiędzy jej użytkownikami, wchodzącymi w interakcje za 
pośrednictwem komputerów połączonych w sieć. Zakres tych działań zależy od 
wiedzy, wyobraźni i intencji, dzięki którym korzystając w jak najszerszym zakresie 
z „wirtualnej przestrzeni”  jesteśmy „skazani na wolność”.7 Wynika to z poziomu  
i zakresu naszego udziału w „wirtualnej przestrzeni”, który w dużej mierze –  
z jednej strony – uzależniony jest od stanu naszej świadomości (prawa i wolności 
obywatelskie), a więc i znaczenia wiedzy (oświaty), co skutkuje zwiększeniem 
wolności i niezależności człowieka oraz samodzielnego kształtowania swego 
życia, a z drugiej strony – także globalizacji (dostęp do Internetu wg World Internet 
Users Statistics posiada obecnie ok. 2,5 mld osób, co stanowi ok. 35% populacji 

 
2 P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa 1999, s. 14. 
3 J. Król, Kronikarz ery informacji, Magazyn Internetowy www. 2001, Nr 11. 
4 D. Tapscott, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej. Warszawa 

1998, s. 11-12; także: J. Naisbitt, Megatrendy. Poznań 1997, s. 42. 
5 Szerzej patrz: J. Gąsiorowski, Społeczność w „wirtualnej przestrzeni” – rzeczywistość i zagrożenia (w:) 

N. Majchrzak, H. Marek, A. Walentynowicz (red.): Kultura pokoju. Kultura relacji z perspektywy 
środowisk. Poznań 2017, s. 23-53. 

6 W. Gibson (twórca cyberpunku, nowego kierunku rozwoju literatury science-fiction) w książce pt. 
„Neuromancer” z 1984 r. jako pierwszy opisał świat, w którym świat rzeczywisty przenika się ze światem 
wirtualnym. Jego bohaterowie wchodzą w przestrzeń systemów komputerowych, będących 
zamiennikiem realnej rzeczywistości, którą nazywa cyberprzestrzenią. 

7 Ch. Handy, Głód ducha. Wrocław 1999, s. 12. 
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świata).8 Cyberprzestrzeń jest więc przestrzenią wirtualną, nieistniejącą w świecie 
rzeczywistym, złożoną z pamięci komputerów i świadomości ludzi w niej 
funkcjonujących. Taki jej kształt powoduje, że jej negatywnym aspektem jest 
niemożliwość zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkownikom, w strukturze 
którego istotnym elementem jest bezpieczeństwo zdrowotne, które może być 
zakłócone w dwojaki sposób: 

• poprzez samoistne działanie użytkowników sieci, którego negatywnym, 
często wręcz destrukcyjnym dla zdrowia internautów efektem są 
psychozależności; 

• poprzez działania osób trzecich, których intencjonalne postępowanie  
w wirtualnym świecie charakteryzuje się nieakceptowanymi społecznie, 
negatywnymi w skutkach zachowaniami. 

 
„Wirtualna przestrzeń” a bezpieczeństwo zdrowotne 
Styl życia człowieka jest elementem jego kultury – relacji do wartości, jaką jest 

życie. Zdaniem M. Kowalskiego: „wartość zdrowia to wypracowana w trakcie 
rozwoju kulturowego koncepcja, odnosząca się do różnych form świadomości 
społecznej i utożsamiana ze stanem równowagi bio-psycho-społecznej człowieka 
w środowisku, do którego zaliczyć również należy „wirtualną przestrzeń”,9 w której 
czynnie funkcjonuje od szeregu lat ukształtowane środowisko internautów. 

Specyfika tego medium, a więc i środowiska użytkowników cyberprzestrzeni 
powoduje, że ich zdrowie jest w coraz większym zakresie narażone – co 
potwierdza realna (a nie wirtualna) rzeczywistość – na różnego rodzaju 
zagrożenia. Od wielu lat bowiem daje się zauważyć stale pogarszający się stan 
zdrowotny społeczeństwa (a szczególnie zdrowie dzieci i młodzieży), które 
przedkłada długotrwałe korzystanie z nowoczesnych technologii nad jakąkolwiek 
aktywność fizyczną czy intelektualną. Wynika to z coraz silniejszej pozycji 
multimediów w codziennym życiu, czego efektem jest permanentnie zmniejszająca 
się ilość czasu poświęconego przez internautów, a szczególnie dzieci i młodzieży 
na uczenie się, bezpośredni kontakt z kulturą wysoką, zajęcia sportowe czy 
spotkania towarzyskie. 

W odniesieniu do bezpieczeństwa zdrowotnego użytkowników sieci, a ściślej 
– stanu zdrowia internautów – współcześnie przyjmuje się, że warunkiem jego 
utrzymania jest zachowanie równowagi organizmu ludzkiego i otaczającego go 
środowiska przyrodniczego, społecznego oraz w pewnej mierze kulturowego. Stąd 
środowisko zdrowia definiowane jest z reguły jako środowisko przyrodnicze  
i społeczno-kulturowe wpływające na zdrowie człowieka, przy czym – w kontekście 
poruszanego zagadnienia – eksponować należy tu współudział w tym procesie 
nowoczesnych technologii oraz mediów.10 Biorąc pod uwagę powyższe 
uwarunkowania bezpieczeństwo zdrowotne, rozumiane jako: „stan braku poczucia 

 
8 K. Wawrzycka, D. Wójcik, Patologie w cyberprzestrzeni – analiza przypadku grupy pomocowej 

utworzonej w jednym z portali społecznościowych (w:) D. Morańska (red.): Patologie  
w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych. Dąbrowa Górnicza 2015, s. 155. 

9 M. Kowalski, Obraz telewizyjny jako przestrzeń kultury zdrowia (w:) M. Kowalski, M. Drożdż (red.): 
Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Kraków 2008, s. 83. 

10 B. Sikorski, Uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka (w:) M. Cieślarczyk, A. Filipek, 
A.W. Świderski, J. Ważniewska (red.): Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli  
w Polsce. Siedlce 2011, s. 53. 
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zagrożenia, w tym przypadku zagrożenia, mogącego doprowadzić do pogorszenia 
lub utraty zdrowia człowieka”11 jawi się ono nam w bardzo złożonej postaci, jako12: 

• zdolność do normalnego funkcjonowania organizmu (dziś w ramach tzw. 
sekurytyzacji bezpieczeństwo też niemalże utożsamia się z normalnym 
funkcjonowaniem człowieka i grup społecznych w różnego rodzaju 
strukturach i w ramach różnej postaci instytucji); 

• zdolność do adaptacji w zmieniającym się środowisku (podobnie jak  
w odniesieniu do bezpieczeństwa zwraca się uwagę na jego cechę 
sprowadzającą się do przywracania równowagi celem ograniczania 
niepewności, niestabilności); 

• pewien potencjał fizyczny lub psychiczny, dający możliwość rozwijania 
twórczej aktywności (analogicznie bezpieczeństwo rozpatrywane w sensie 
stosunku sił i relacji pomiędzy własnym potencjałem a potencjałami innych 
uczestników środowiska bezpieczeństwa); 

• wyraz równowagi, swoistej harmonii w zakresie możliwości fizycznych, 
psychicznych i społecznych człowieka (co w kontekście bezpieczeństwa 
objawia się troską o jego wszechstronność). 

Co należy zauważyć, zdrowie nie jest stanem statycznym. Dlatego też, jak 
słusznie zauważa J. Stańczyk, należy je w jak najszerszym zakresie chronić 
(profilaktyka), wzmacniać (promocja zdrowia) oraz przywracać w razie potrzeby 
(leczenie i rehabilitacja). Podobnie jest z bezpieczeństwem, wymagającym 
nieustannej troski. Warunkiem zdrowia są spokój (analogicznie, jak dla 
bezpieczeństwa pokój), stabilność systemu społeczno-ekonomicznego, 
bezpieczeństwo lokalne i międzynarodowe (w tym w takich dziedzinach, jak 
ekologia, żywność), zasoby naturalne, warunki socjalne (mieszkaniowe, zarobki), 
edukacja, system sprawiedliwości i ochrony porządku publicznego, a także 
poszanowanie praw i wolności człowieka.13 

Cechą rozwoju zarówno nauki o zdrowiu („waleologia”, w języku gr. nauka  
o zdrowiu, natomiast po łac. jest to pozdrowienie: „vale”! – bądź zdrów)14 oraz 
nauki o bezpieczeństwie (która przybrała postać m.in. badań nad 
bezpieczeństwem, „security studies” i „securitologii)15 jest interdyscyplinarność.  
Stan ten powoduje, że pojęcie „bezpieczeństwo zdrowotne”, a szczególnie pojęcie 
„zdrowia” jest wieloznaczne i trudne do zdefiniowania, podobnie jak pojęcie 
„bezpieczeństwa” w sekuritologii. Pod pojęciem „zdrowia”, w myśl definicji przyjętej 
przez Światową Organizację Zdrowia [World Health Organization (WHO)] rozumie 
się: „stan zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie 
brak choroby lub ułomności”.16 Współcześnie natomiast, biorąc pod uwagę 

 
11 A. Ameljańczyk, T. Ameljańczyk, System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego w państwie  

i jego zagrożeń, Kolegium Analiz Ekonomicznych 2012, Zeszyt 25, s. 12. 
12 J. Stańczyk, Współzależność kategorii bezpieczeństwa i zdrowia jako problem teoretyczno-praktyczny, 

(w:) M. Cieślarczyk, A. Filipek, A. W. Świderski, J. Ważniewska (red.): Wybrane problemy 
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce, dz. cyt., s. 23. 

13 J. Stańczyk, op. cit., s. 29. 
14 E. Bulicz, I. Murawow, Teoretyczne podstawy waleologii. Radom 1997; także: A. Malinowski, 

Biologiczno-antropologiczne i pedagogiczne aspekty promocji zdrowia i waleologii (w:) A. Jopkiewicz 
(red.): Auksologia a promocja zdrowia. Tom 3, Kielce 2004. 

15 L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa 2012. 
16 J. Stańczyk, Współzależność kategorii bezpieczeństwa i zdrowia jako problem teoretyczno-praktyczny 

(w:) M. Cieślarczyk, A. Filipek, A. W. Świderski, J. Ważniewska (red.): Wybrane problemy 
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późniejsze kilkakrotne modyfikacje tej definicji, stwierdzić należy, że powszechnie 
eksponuje się już sformułowania o stanie dobrego samopoczucia (dobrostanu): 

• fizycznego (somatycznego), który rozumieć należy jako dobrą 
funkcjonalną sprawność fizyczną; 

• psychicznego (umysłowego i emocjonalnego), a więc obejmującego  
z jednej strony zdolności przystosowawcze, a z drugiej zdolność do 
kierowania swoim życiem według społecznie wartościowych zasad 
moralnych; 

• społecznego (związanego ze zdolnościami do utrzymywania prawidłowych 
relacji z ludźmi i pełnieniem ról społecznych), który uzależniony jest od 
rozwoju psycho-moralnego człowieka i przejawiać się może zadowalającą 
umiejętnością życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w większych 
społecznościach”,17 przy czym termin „ułomność” zastąpiony został 
słowem niepełnosprawność.18 

Uwzględniając wszystkie zależności i powiązania „bezpieczeństwa 
zdrowotnego” i „zdrowia” zwrócić należy tu uwagę na wielowymiarowość tych 
definicji, a zatem i odniesień tych stanów do będącej przedmiotem powyższych 
rozważań „wirtualnej przestrzeni”, które są adekwatne do współczesnego 
pojmowania bezpieczeństwa, a więc i bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka, 
które powinno obejmować wszystko to, co bezpośrednio lub pośrednio wpływa na 
jego życie, a zatem i cyberczłowieka (ang. Homo Cyberneticus, Homo 
Computerus), czyli aktywnego społecznie użytkownika „wirtualnej przestrzeni”. 

Przedmiotowa wielowymiarowość obejmuje obecnie szerokie spektrum 
zagrożeń występujących w wirtualnej przestrzeni. Dotyczy to w głównej mierze 
zdrowia psychicznego, a zatem w myśl Światowej Organizacji Zdrowia, 
„dobrostanu, w którym jednostka realizuje swoje możliwości, potrafi poradzić sobie 
z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, jest w stanie uczestniczyć w życiu 
społecznym oraz produktywnie pracować. Zdrowie psychiczne jest fundamentem 
dobrego samopoczucia i efektywnego funkcjonowania osoby w społeczeństwie. 
Tak więc, zdrowie psychiczne oznacza dużo więcej niż brak zaburzeń 
psychicznych”.19 Do najważniejszych komponentów zdrowia psychicznego 
(szczególnie dzieci i młodzieży) zaliczyć należy: 

• zdolność do doświadczania i wyrażania emocji, takich jak radość, smutek, 
gniew, przywiązanie, we właściwy i konstruktywny sposób; 

• pozytywna samoocena, szacunek dla innych, głębokie poczucie 
bezpieczeństwa, zaufanie do siebie i świata; 

• zdolność do funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole  
i społeczności; 

• zdolność do inicjowania i podtrzymywania głębszych relacji (przyjaźń, 

 
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce. dz. cyt., s. 15; szerzej patrz: P. Ochman, 
Socjologiczna interpretacja definicji zdrowia WHO: implikacje teoretyczne i praktyczne, Studia 
Socjologiczne, 1986, nr 2. 

17 I. Kowalewski, R. Krawczyński, Zdrowie i jego promocja w ujęciu różnych nauk. Rozważania 
terminologiczne (w:) M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak (red.): Edukacja w społeczeństwie 
„ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość [http://konferencja.21.edu.pl?publikacje?4?2?299.pdf (dostęp: 
27.06.2019)]. 

18 B. Woynarowska, Zdrowie (w:) Edukacja zdrowotna. Warszawa 2007, s. 17-43. 
19 The World Health Report 2001. Mental Health: New Understanding, New Hope. Genewa: World Health 

Organization. 
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miłość) oraz uczenia się funkcjonowania w świecie w sposób 
produktywny.20 

Problemy związane ze zdrowiem psychicznym mogą mieć formę zaburzeń 
psychicznych (powodujących cierpienie lub upośledzenie, będących czymś więcej 
niż ogólnie przyjętą formą reakcji na konkretne wydarzenie i stanowiące przejaw 
dysfunkcji psychicznej), albo też trudności w jakiejkolwiek sferze funkcjonowania 
psychospołecznego (emocjonalnej, behawioralnej, poznawczej czy społecznej). 
Dlatego też chcąc zapewnić jak najwyższy stopień bezpieczeństwa psychicznego 
w „wirtualnej przestrzeni” podejmuje się szereg różnorodnych przedsięwzięć 
mających zapewnić cyberbezpieczeństwo sensu largo w sieci, czyli „zespołu 
przedsięwzięć organizacyjno-prawnych, technicznych, fizycznych i edukacyjnych 
mającego na celu zapewnienie jej niezakłóconego funkcjonowania”.21 
Skuteczność tych przedsięwzięć na dzień dzisiejszy jest problematyczna dlatego 
też zjawisko to poddaje się szerokiej analizie, i to w trzech aspektach: 

• społecznym – opisując dynamikę zjawisk związanych ze zmianą 
funkcjonowania społeczeństwa we wszystkich obszarach w aspekcie 
rozwoju technologii wraz z predykcją ich kierunku; 

• edukacyjnym – prezentując sposoby implementacji nowoczesnych 
technologii i metod do procesu dydaktyczno-wychowawczego skutkującej 
modyfikacją organizacji sytuacji edukacyjnych i pojawianiem się nowych 
form kształcenia traktujących sieć w kontekście nowej przestrzeni 
edukacji; 

• cyberzagrożeń – obejmujących w szeroki sposób wszelkie zagrożenia, 
począwszy od kwestii zdrowotnych – rozumianych jako rozwój fizyczny  
i psychiczny (cyberuzależnienia) osób działających w cyberprzestrzeni, po 
cyberprzestępczość obejmującą zachowania ryzykowne, patologiczne  
i przestępcze, dla rozwoju których przestrzeń wirtualna stała się 
środowiskiem sprzyjającym.22 

Wszystkie te zagrożenia dla użytkowników Internetu (bez względu na wiek), 
są istotne, szczególnie ze zdrowotnego punktu widzenia, gdyż to właśnie 
internauta, jako aktywny użytkownik cyberprzestrzeni, jest jej integralną częścią, 
ale posiada też jedną istotną cechę – jest najsłabszym ogniwem tych relacji. Stąd 
też wśród źródeł zagrożeń doszukiwać się można wielu czynników, których 
negatywnym aspektem jest niemożliwość zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 
użytkownikom, również zdrowotnego, które może być zakłócone przez 
wspomniane już psychozależności, jak i partykularne, negatywne w skutkach dla 
zdrowia internautów działania osób trzecich. 

 
Psychozależności jako efekt funkcjonowania w „wirtualnej przestrzeni” 
Kształtowanie specyficznej świadomości informatycznej, obejmującej 

umiejętności intencjonalnego korzystania z nowoczesnych narzędzi technicznych, 

 
20 I. Tabak, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu 

problemów, Studia BAS, 2014, Nr 2 (38), s. 114. 
21 Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 

Warszawa 2013, s. 6. 
22 D. Morańska, Cyberprzestrzeń – środowisko rozwoju czy źródło zagrożeń? Refleksje pedagogiczne 

(w:) W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik (red.): Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Dąbrowa 
Górnicza 2016, s. 172. 
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ma na celu wspieranie człowieka we wszystkich obszarach jego życia, i powinno 
przebiegać w taki sposób, aby użytkownik sieci mógł rozwijać swój potencjał 
intelektualny w zgodzie z ideałami humanistycznymi (i zasadami współżycia 
społecznego), stając się jednocześnie wartościową jednostką w tworzącym się 
społeczeństwie informacyjnym. W tak rozumianej świadomości informatycznej 
immanentnym elementem jej funkcjonowania winna być świadomość zagrożeń 
zdrowotnych związanych z korzystaniem z technologii informatycznych, dla 
których sieć stała się szczególnie sprzyjającym miejscem istnienia. Zatem aby 
zależności te w pełni zrozumieć i w sposób właściwy je kształtować, od internautów 
wymagać należy odpowiedniego przygotowania (a w przypadku dzieci i młodzieży 
– wychowania), polegającego na wykształceniu kompetencji pozwalających na 
twórcze, kreatywne – ale w kontekście akceptowanej społecznie aksjologii – 
korzystanie z nowoczesnej techniki, która ze względu na swoje cechy, jest 
wszechobecna w codziennym życiu (szczególnie młodego pokolenia). Stąd też 
człowiek, aby stać się cyberczłowiekiem musi wiedzieć, gdzie znajduje się granica 
pomiędzy cyberświatem a światem realnym, aby poruszać się w cyberprzestrzeni 
w sposób umiejętny. Niedostrzeżenie lub przekroczenie tych granic spowodować 
może szereg komplikacji zdrowotnych (i nie tylko) w życiu użytkownika 
cyberprzestrzeni, mających wpływ na jego sytuację nie tylko w cyberświecie, ale 
przede wszystkim w realnej rzeczywistości. Dzieje się tak, gdyż „sieciowa wymiana 
informacji zrywa z klasycznym schematem nadawca-odbiorca i wyznacza rozległą 
mapę, na której obecna jest duża liczba źródeł emitujących komunikaty. Prowadzi 
to do zmiany charakteru interakcji: w Internecie działamy w warunkach większej 
otwartości i równości komunikacyjnej, pozwalającej na budowanie nowej 
wspólnoty i innej hierarchii w dziedzinie komunikacji”.23 

Najistotniejszą cechą przebywania (egzystencji) współczesnego człowieka  
w cyberprzestrzeni, świadczącą o jej destrukcyjnej pozycji ze względu na 
złożoność, jest tzw. komunikacja zapośredniczona przez komputer [ang. computer 
mediated communication (CMC)]. Ma ona tę szczególną cechę, że  osoby 
porozumiewające się nie spotykają się twarzą w twarz, lecz za pomocą 
wspomaganych komputerowo technologii komunikacyjnych. Destrukcyjność tę 
pogłębia także interakcyjność wysyłanych i odbieranych informacji (sygnałów) oraz 
tzw. „teleobecność”, a więc złudzenie abstrakcyjne (wirtualność) polegające na 
wrażeniu, że jest się tam, gdzie nas nie ma.24 Czynniki te powodują, że  
u internautów występują psychozależności przyjmujące formę tzw. 
„rozhamowania” (ang. disinhibition) lub „efektu rozhamowania online” (ang. 
disinhibition effect online), które przejawiają się – przy świadomym korzystaniu  
z tzw. anonimowości w sieci25 – większą otwartością emocjonalną i swobodą  
w zachowaniu, w efekcie czego ludzie często zachowują się inaczej w świecie 
wirtualnym niż realnym. Wynika to z tego, że internauci czując się swobodniej 
pozbywają się ograniczeń występujących w realnym świecie, jak np. troska  
o pozytywną autoprezentację czy lęk przed oceną ze strony innych, przez co są  

 
23 R. Kijak (red.): Społeczeństwo informacyjne, Seria Biblioteka Gazety Wyborczej, Nauka Ekstra. 

Warszawa 2012, Tom 19, s. 9. 
24 Cz. Marcinkowski, Cyberprzestrzeń a istota wybranych zagrożeń społecznych dla bezpieczeństwa 

współczesnego człowieka (w:) D. Morańska, dz. cyt., s. 116. 
25 Tak eksponowana anonimowość w sieci w rzeczywistości jest iluzją. Sprawdza się w sytuacjach, gdy 

działalność w sieci nie budzi zainteresowania organów ścigania (informatyki śledczej). 
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w większym stopniu skłonni do tego, aby otworzyć się w sieci, gdzie mogą wyzbyć 
się zahamowań, czego efektem jest szerokie uczestnictwo emocjonalne w sieci. 
Dlatego też wyróżnia się dwie zasadnicze formy tego zjawiska: 

• łagodną (ang. bening disinhibition), która przejawia się w ujawnianiu 
tłumionych emocji, lęków i pragnień lub niezwykłej uprzejmości, 
wspaniałomyślności i skłonności do pomocy innym, a którą zdefiniować 
można jako proces przepracowywania własnych problemów intra-  
i interpsychicznych – jako próba lepszego rozumienia siebie i rozwoju „ja” 
lub odkrywania nowych wymiarów własnej tożsamości; 

• toksyczną (ang. toxic disinhibition), która związana jest z tym, że niektóre 
osoby mogą stać się nieuprzejme, krytyczne, a nawet wrogie, czyli to nic 
innego jak „ślepe” katharsis, bezowocne powtarzanie kompulsywnych 
zachowań lub urzeczywistnianie patologicznych potrzeb, nieprowadzące 
do powstania korzystnych zmian w psychice.26 

Wynikiem tego zjawiska może być skłonność do zapuszczania się w wirtualnej 
przestrzeni w miejsca, w których nigdy by się nie pojawili w realnym świecie, jak 
np. przeglądanie materiałów z pornografią, przemocą bądź przestępczością. 

„Efekt rozhamowania online” jest też przyczyną „samoujawniania online” (ang. 
self-disclosure online). Proces ten charakteryzuje się przekazywaniem osobistych 
informacji w cyberprzestrzeni o sobie samym, a zatem można go 
scharakteryzować jako „celowe lub nieintencjonalnie ujawnianie informacji 
dotyczących „Ja” jednej lub większej liczbie osób za pośrednictwem Internetu”27 

przez jednostkę uczestniczącą w życiu wirtualnej przestrzeni i odnosi się do 
wszelkich werbalnych form odsłaniania przez jednostkę aspektów własnej osoby 
w sieci. Jest to proces dwustronny, co oznacza, że jest on wzajemnie wzmacniany 
przez obie strony interakcji – występuje tu zasada zaufania: gdy jedna strona 
podejmuje ryzyko ujawnienia informacji o sobie, odbiorca komunikatu czuje, że 
może zaufać nadawcy. Jak dowodzi doświadczenie, nie zawsze tak jest, 
bezgraniczne zaufanie do innych internautów może skutecznie  przyczynić się do 
wystąpienia szeregu niekorzystnych zjawisk dla psychiki użytkowników sieci, 
takich jak np. zagubienie w sieci objawiające się rozproszeniem tożsamości. 
Zjawisko to występuje szczególnie u osób młodych, należących do tzw. pokolenia 
„digital natives” czy „Y”, dla których świat zastany po urodzeniu był światem  
z Internetem (może jeszcze powszechnie niedostępnym, ale w chwili wchodzenia 
w wiek szkolny i okres adolescencji, a później w dorosłe życie sieć stawał się dla 
niego codziennością). 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić można, że skutki i objawy 
dysfunkcyjnego korzystania z cyberprzestrzeni dla poszczególnych sfer rozwoju 
człowieka wiążą się z niemożnością zaspokajania naturalnych potrzeb człowieka, 
koniecznych do jego prawidłowego funkcjonowania. Oprócz tych klasycznych, 
wymienionych przez Maslowa (potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, 
przynależności i miłości, szacunku i uznania, samorealizacji),28 wymienić można 
także listę potrzeb zaspokajanych za pomocą Internetu: potrzeby seksualne, 
potrzeba odmiennych stanów świadomości, potrzeba osiągnięć i mistrzostwa, 

 
26 E. Sanecka, Efekt rozhamowania online wśród dzieci i młodzieży – przyczyny i konsekwencje (w:)  

D. Morańska, dz. cyt., s. 57. 
27 Tamże, s. 55-58. 
28 A. Maslow, Motywacja i osobowość. Warszawa 1990, s. 76. 
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potrzeba przynależności, potrzeba związku i relacji oraz samoaktualizacji  
i transcendencji.29 

W strukturze psychozależności powstałych podczas funkcjonowania  
w wirtualnej przestrzeni wymienić można także szereg innych negatywnych 
zjawisk wpływających na stan zdrowia psychicznego, jak np. patologie 
technologiczne, do których zaliczyć należy problem uzależnień od komputera  
i Internetu [ang. Internet Addiction (IA), Internet Addiction Disorder (IAD) lub Internet 
Addiction Syndrome (IAS)]. Przejawiają się one w coraz częstszym łączeniu z siecią 
oraz z obsesyjnym myśleniu (nawet w snach) o tym, co może zdarzyć się  
w Internecie. Uzależnienie to dzieli się na kilka typów, wśród których wymienić 
można:30 

• uzależnienie od komputera (ang. computer addiction) – użytkownik nie 
musi „być” w sieci, wystarczy, że spędza czas przy komputerze; 

• uzależnienie od sieci (ang. net compulsions) – polega na stałym 
przebywaniu (zalogowaniu) w sieci internetowej i obserwacji tego, co się 
tam dzieje. Ten typ uzależnienia integruje wszystkie inne; 

• uzależnienie od kontaktów interpersonalnych w świecie wirtualnym, 
tłumaczone też jako „socjomania internetowa” (ang. cyber-relationship 
addiction) – to uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych, 
nadmierne zaangażowanie w wirtualne związki (udział w forach 
dyskusyjnych, poczta elektroniczna itp.). Internauta nawiązuje nowe 
kontakty tylko i wyłącznie poprzez sieć, ma zachwiane relacje człowiek-
człowiek w kontaktach poza siecią; 

• przeciążenie informacyjne (ang. information overload) – czyli przymus 
zdobywania nowych informacji. 

W strukturze tych uzależnień mieszczą się także dwie kategorie uzależnień: 
pierwsza jest ściśle związana z propagowanymi w sieci treściami, jak erotomania 
internetowa (ang. cybersexual addiction), której przejawem jest oglądanie filmów  
i zdjęć z materiałami erotycznymi i pornograficznymi lub pogawędki na chatach  
o tej tematyce (zaburzenie to określa się jako nałogowe używanie stron 
dotyczących seksu i pornografii), a druga – równie niekorzystne zachowanie 
społeczne, jak uzależnienie od hazardu (arabski: kostka do gry; ang. ryzyko  
i niebezpieczeństwo; franc. los, przypadek i traf), który  jest „zaangażowaniem w grę, 
której wynik zależy w całości lub części od losu i w której stawkami są pieniądze lub 
inne dobra materialne”.31 Hazard powoduje postępującą i chroniczną chorobę, która 
polega na nieumiejętności oparcia się impulsom skłaniającym człowieka do podjęcia 
gry hazardowej. Zaburzenie to zwykle ma negatywne konsekwencje obejmujące 
finansowe trudności, problemy w kontaktach międzyludzkich, zredukowanie 
zdolności do pracy zawodowej, a w ostateczności konflikt z prawem, a w przypadku 
problemów natury psychicznej, takie jak depresja, lęki oraz myśli i próby 
samobójcze.32 

 
29 P. Majchrzak, N. Ogińska-Bulik, Uzależnienie od Internetu. Łódź 2010, s. 73-76. 
30 K. Atłas, Przejście pomiędzy normalnością a uzależnieniem. IAD (Internet Addiction Disorder)  

w perspektywie psychologicznej (w:) D. Morańska, dz. cyt., s. 167-175. 
31 B. Dzik, Hazard (w:) T. Tyszka (red.): Psychologia ekonomiczna. Gdańsk 2004, s. 567. 
32 D.C. Hodgins, S.R. Currie, G. Currie, G.H. Fick, Randomized Trial of Brief Motivational Treatments for 

Pathological Gamblers: More Is Not Necessarily Better, Journal of Consulting and Clinical Psychology 
2009, vol. 77, No. 5, s. 950. 
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Na obraz kliniczny i rozpoznanie uzależnienia od Internetu składa się:33 

• emocjonalne podporządkowanie (ang. silence) – nałogowe korzystanie  
z sieci staje się najistotniejsze i dominuje w życiu człowieka (myśli  
o powrocie do Internetu i tym, co dzieje się w sieci); 

• zmiana nastroju (ang. mood modification) – skorzystanie z sieci można 
postrzegać jako strategię radzenia sobie z emocjami i ucieczki od 
rzeczywistości; 

• tolerancja (ang. tolerance) – występuje, gdy z do osiągnięcia efektów 
emocjonalnych, jakie użytkownik uzyskiwał na początku korzystania  
z Internetu, koniecznie staje się coraz dłuższe przebywanie w sieci; 

• objawy odstawienia (ang. withdrawal symptoms) – pojawiają się w chwili 
przerwania lub nagłego ograniczenia korzystania z Internetu, są to: drżenie 
mięśni, depresja, drażliwość, pocenie się dłoni, nudności; 

• konflikt (ang. conflict) – obejmuje konflikty w relacjach interpersonalnych, 
tj. aktywności w Internecie a innymi ważnymi czynnościami, jak: praca, 
nauka, zainteresowania, życie towarzyskie czy wypoczynek, których 
realizacja ulega wyraźnemu zakłóceniu; 

• nawrót (ang. relapce) – tendencja do wielokrotnego powracania do 
wcześniejszych sposobów korzystania z Internetu. 

Podobnie wygląda sprawa z „infomanią”, tj. zjawiskiem uzależnienia od poczty 
e-mail i SMS-ów. Dla znacznej grupy użytkowników telefon komórkowy jest 
ważnym źródłem utrzymywania kontaktów towarzyskich i zawodowych 
(biznesowych) oraz rozrywki. Z badań wynika, że w Polsce aż 85% użytkowników 
telefonów komórkowych wysyła za ich pośrednictwem wiadomości tekstowe. Brak 
przychodzących SMS-ów, komunikatów i e-maili powoduje wśród osób od nich 
uzależnionych stres i pogorszenie nastroju. Według innych badań takie 
uzależnienie od ciągłego odbioru nowych wiadomości powoduje spadek ilorazu 
inteligencji nawet o 10% (przy użyciu marihuany 4%).34 

Reasumując, uzależnienie od Internetu jest niebezpieczne dla zdrowia,  
a szczególnie zdrowia psychicznego, szczególnie na etapie kształtowania 
osobowości człowieka. Ma znaczący wpływ na pogorszenie w następujących 
sferach funkcjonowania człowieka: społecznej, zawodowej i psychologicznej,  
a konsekwencjami tego stanu, tj. wystąpienia w/w typów patologii (uzależnień, 
określanych także jako „infoholizm”) technologicznych powodujących tak szeroki 
wachlarz psychozależności, przez wielu naukowców traktowanych jako choroba 
cywilizacyjna, że mogą wystąpić takie negatywne skutki zdrowotne, jak 
wyobcowanie, depresja, zaniedbanie życia zawodowego i rodzinnego, a czasami 
nawet śmierć (np. samobójcza). Wynika to z tego, że użytkownicy wirtualnej 
rzeczywistości, a szczególnie dzieci i młodzież (wzrastające w atmosferze 
nieustannej rywalizacji, żądzy sukcesów, kariery i finansowej satysfakcji), uciekają 
w świat wirtualny, gdzie nie muszą znosić krytyki, oceniania, porównywania,  
a możliwość wyboru zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad 
podejmowanymi działaniami. Wynikiem tego wyobcowania może być skrajne 
wycofanie się z życia społecznego, towarzyskiego, w tym szkolnego lub 

 
33 A. Junger, Zespół uzależnienia od Internetu – diagnoza, rozpowszechnianie oraz możliwości leczenia 

(w:) D. Morańska, dz. cyt., s. 184. 
34 M. Szyszko, Niebezpieczne e-maile, czyli jak się nie dać infomanii (w:) 
  http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,66920,2814229.html (dostęp: 16.01.2017). 
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zawodowego i ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi (nawet z członkami własnej 
rodziny) do absolutnego minimum [zjawisko to w drastycznych przypadkach 
określa się z języka japońskiego: hikikomori (oddzielenie się)], niejednokrotnie 
przy akceptacji nieświadomych konsekwencji rozwojowych ponoszonych przez 
dzieci rodziców. Dotyka ono raczej ludzi młodych: nastolatków i osoby po 20. roku 
życia. Taki stan może trwać miesiącami, a w ekstremalnych przypadkach nawet 
latami.35 

 
Intencjonalne, nieakceptowane społecznie, negatywne w skutkach 

zachowania osób trzecich 
Cyberprzestrzeń funkcjonująca w obecnym kształcie, obok problemów 

związanych z psychozależnościami, stwarza szereg innych zagrożeń 
zdrowotnych, których źródłem są działania osób trzecich, i których postępowanie 
w wirtualnym świecie charakteryzuje się intencjonalnymi, nieakceptowanymi 
społecznie, zachowaniami, powszechnie zaliczanymi do cyberprzestępczości 
[(ang. cyber crime), inaczej: przestępczości komputerowej (ang. computer crime)], 
którą w szerokim zakresie jest „przestępczość związana z informatyką,  
a szczególnie z Internetem”,36 natomiast w wąskim ujęciu – „grupa czynów 
określanych jako cyberprzestępstwa, polegających na posługiwaniu się systemami 
lub sieciami informatycznymi do naruszania jakiegokolwiek dobra prawnego 
chronionego przez prawo karne”, przy czym kategoria ta obejmuje również 
„zamachy skierowane na systemy komputerowe i sieci teleinformatyczne, dane  
i programy komputerowe, a więc grupę czynów określanych powszechnie jako 
przestępstwa stricte komputerowe lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 
przetwarzanej informacji”.37 Cyberprzestępstwem jest więc „czyn zabroniony 
popełniony w obszarze cyberprzestrzeni”.38 Tak ujęta cyberprzestępczość obejmuje 
stosunkowo szeroki zakres przestępstw, które w Polsce spenalizowano w Kodeksie 
karnym,39 natomiast z praktycznego punktu widzenia dzieli się ją na dwie kategorie 
– dokonywanych z użyciem przemocy (rzeczywistym lub potencjalnym) lub bez 
użycia przemocy. 

Powyższe zachowania, bez względu na ich rodzaj, mieszczą się w kategorii 
przestępstw popełnianych w Internecie oraz za pomocą Internetu i komputera, 
który może odgrywać trzy zasadnicze role w aktywności kryminalnej – może być: 

• celem popełnienia przestępstwa – np. włamanie się do sieci (ang. hacking), 
wprowadzenie wirusa komputerowego; 

• narzędziem umożliwiającym popełnienie przestępstwa – tutaj spektrum 

 
35 A. Waligóra-Huk, Hikikomori jako forma uzależnienia od internetu. Prezentacja wyników badań 

własnych (w:) D. Morańska, dz. cyt., s. 281; także: M. Derecka, Hikikomori – czy ta plaga dotknie też 
Europy? (w:) Portal wiedzy Wirtualna Polska www.wp.pl (dostęp: 26.09.2016). Przyjmuje się, że 
hikikommori spowodowane jest japońskim systemem edukacyjnym, który jest restrykcyjny  
i wymagający. Na temat wyników badań nad syndromem hikikomori w Polsce (na grupie 116 
nauczycieli) w aspekcie uzależnienia od Internetu patrz: A. Waligóra-Huk, tamże, s. 281-290. 

36 J.W. Wojcik, Cyberprzestrzeń i jej główne zagrożenia: cyberprzestępczość i cyberterroryzm (w:)  
M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska, B. Sitek, W. Pokruszyński (red.): Bezpieczeństwo wewnętrzne 
Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. 
Józefów 2009, s. 99. 

37 M. Siwicki, Podział i definicje cyberprzestępstw, Prokuratura i Prawo 2012, Nr 7-8, s. 250-251. 
38 Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni …, dz. cyt., s. 6. 
39 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2007 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). 
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możliwych działań jest niezwykle szerokie, np. rozpowszechnianie 
pornografii, kradzież, hazard, jak też 

• może pełnić tylko funkcje incydentalną w trakcie popełniania przestępstwa  
– np. jako bank danych40. 

Wykorzystywanie cyberprzestrzeni jako miejsca popełniania przestępstwa, jest 
szczególnie niebezpieczne, ze względu na bardzo wysoką liczbę potencjalnych ofiar 
oraz trudności w wykrywaniu sprawców tych przestępstw,41 jak też szeroki katalog 
możliwych do popełnienia cyberprzestępstw, przy czym w obszarze 
bezpieczeństwa zdrowotnego ograniczony do najbardziej charakterystycznych dla 
tego przedmiotu ochrony działań cybersprawców. 

Jednym z takich negatywnym w swej wymowie zjawiskiem o podłożu 
zdrowotnym destrukcyjnie wpływającym na użytkowników wirtualnego świata jest 
cyberprzemoc (ang. bully oznaczająca „terroryzowanie, nękanie, znęcanie się nad 
słabszym”), a więc „wszelkiego rodzaju jednorazowe oraz powtarzające się akty 
przemocy psychicznej (np. przezywanie, wyśmiewanie, pomówienie, ośmieszanie 
oraz prezentowanie kompromitujących materiałów wizualnych i audiowizualnych) 
czy przemocy seksualnej (np. prezentowanie małoletnim treści pornograficznych, 
przymuszanie do przesyłania swoich zdjęć o charakterze erotycznym) 
dokonywane za pośrednictwem telefonów komórkowych i Internetu”.42 Modus 
operandi cybersprawców jest tu szeroki i obejmuje wszelkie możliwe formy 
dotarcia do ofiar, a mianowicie wykorzystywane są e-maile, fora dyskusyjne,  
SMS-y, MMS-y, telefonia komórkowa, strony internetowe czy komunikatory 
internetowe. Cyberprzemoc w praktyce, w zależności od grup wiekowych, 
przyjmuje formę „cyberbullyingu”, „cyberstalkingu” i/czy „cyberharassmentu”. 

„Cyberbullying” (ang. bully – „terroryzowanie, nękanie, znęcanie się nad 
słabszym”) obejmujący „intencjonalne zachowania agresywne jednostki lub grupy, 
wykorzystujące elektroniczne formy kontaktu, podejmowane długotrwale  
i wielokrotnie wobec ofiary, która jest słabsza od sprawcy pod względem 
fizycznym, psychicznym czy społecznym”,43 jest formą przemocy rówieśniczej, 
szczególnie z udziałem dzieci i młodzieży. W odniesieniu do osób dorosłych 

 
40 J. Gąsiorowski, Cyberprzestrzeń – teraźniejszość i przyszłość cyberprzestępczości (w:) K. Górecka,  

A. Kurkiewicz (red.): Edukacja XXI wieku. Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego. Część 2, Poznań 2017, s. 219. 

41 Cyberprzestrzeń zmniejsza efektywność mechanizmów identyfikacji sprawców, bowiem pozbawiona 
jest wszelkich fizycznych atrybutów czyjejś obecności, takich jak: odciski palców, głos, wizerunek. W 
celach identyfikacji istnieje tu możliwość wykorzystania lingwistyki kryminalistycznej, która pozwala 
ustalić intencje sprawcy, próbuje określić cechy językowe autora tekstu, jak też interpretować treści 
wypowiedzi (także i te, które nie są wyrażone wprost). Na podstawie tych cech można określić wiek 
sprawcy, jego wykształcenie, miejsce pochodzenia, a także płeć – patrz: J. Gąsiorowski, Nowoczesne 
technologie w kryminalistyce (w:) http://kultura-bezpieczenstwa.pl/current-issue/ (pobrano 30.11.2016). 
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje. Nr 21 (52-80), s. 105-106. Większość 
włamywaczy (hakerów) pozostawia jednak po sobie „wirtualne ślady” mogące umożliwić identyfikację 
miejsca z którego działano, ale to i tak nie zawsze pozwoli na przypisanie popełnienia czynu 
zabronionego – szerzej patrz: J. Gąsiorowski, Cyberprzestrzeń – teraźniejszość i przyszłość  
cyberprzestępczości, dz. cyt., s. 219. 

42 I. Ulfik-Jaworska, Cyberbullying, cyberprzemoc czy cybermobbing? (w:) D. Bis, A. Rynio (red.): Media 
w wychowaniu chrześcijańskim. Lublin 2010, s. 493. 

43 P.K. Smith, J. Mahdavi, M. Carvalho, S. Fisher, S. Russell, N. Tippett, Cyberbullying: its nature and 
impact in secondary school pupils, Journal of Child Psychology and Psychiatry 2008, nr 49(4), s. 376-
385. 
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stosowane są „cyberstalking” i „cyberharassment” (cybermolestowanie),44 które 
posiadają wszelkie cechy klasycznego „stalkingu”, a więc złośliwego  
i powtarzającego się prześladowania lub zastraszania, powodującego u osoby 
nękanej uczucia zagrożenia, którego cechą charakterystyczną jest brak kontaktu 
fizycznego.45 W tym celu wykorzystuje się np. pocztę elektroniczną, komunikatory, 
czaty, serwisy społecznościowe, a nękanie przejawia się w formie straszenia, 
szantażowania, rozsyłania kompromitujących lub ośmieszających filmów i zdjęć, 
zmieniania tożsamości albo podszywania się pod czyjąś osobę.46 Cyberstalking 
może także przybrać formę włamania do komputera ofiary, instalowania na nim 
programów szpiegujących, koni trojańskich, niszczenia danych zapisanych na 
dysku.47 W praktyce możemy się spotkać z trzema rodzajami stalkingu: 1) After – 
intimate – relationship – stalking, charakteryzujący się tym, że ofiara miała  
w przeszłości bliskie relacje ze stalkerem, byli np. parą, sąsiadami czy 
współpracownikami, 2) Acquaintance – Stalking, w którym ofiara w przeszłości 
nawiązała chociażby przypadkowy kontakt ze stalkerem, 3) Stranger Stalking,  
w którym ofiara nigdy nie miała kontaktu ze sprawcą. Ten typ stalkingu dotyka 
najczęściej osoby publiczne (muzyków, aktorów, celebrytów). 

Jak z powyższego wynika, cyberprzemoc jest zjawiskiem o negatywnym 
charakterze istniejącym w strukturze wirtualnej przestrzeni, które charakteryzuje 
się następującymi cechami; powtarzalnością, intencją skrzywdzenia drugiej osoby, 
nierównomiernością sił i – najczęściej w przypadku „cyberbullyingu” – 
realizowaniem aktów agresji w obrębie znanej grupy społecznej.48 Dlatego też 
wśród konsekwencji cyberprzemocy wymienić należy problemy psychologiczne  
u ofiar, jak np.: 

• rozwój specyficznych symptomów, charakterystycznych dla zespołu 
posttraumatycznego [ang. posttraumatic stress disorder (PTSD)]49, którego 
wynikiem są cierpienia ofiar w postaci stale nawracających myśli i obrazów 
poniżeń, szykan, krzywd, które powodują, iż wielokrotnie i na nowo 
przeżywa sytuację traumatyczną, zarówno w snach, jak i na jawie; 
poczucie odcięcia, oderwania od emocji związanych z tym, co przypomina 
uraz (np. niezdolność do płaczu lub przeżywania różnych uczuć), unika 
sytuacji, miejsc itp., które kojarzą się z traumą, a także przejawia objawy 
psychofizjologicznego pobudzenia (problemy ze snem, rozdrażnienie, 
wybuchy gniewu, trudności z koncentracją uwagi). Ponadto u osób 
cierpiących na zespół stresu pourazowego obserwuje się także częste 
zmiany nastroju, poczucie winy, odczuwanie silnego lęku, wewnętrznego 
napięcia oraz trudności w wyrażaniu przeżywanych emocji; 

• zaburzeń psychosomatycznych – wymienić tu należy: migreny, choroby 
gastryczne, schorzenia układu pokarmowego) oraz pogorszenia relacji 
społecznych. Badania amerykańskie wykazały, że ofiary agresji 

 
44 I. Bekier, Cyberprzemoc w opinii i doświadczeniach studentów (w:) D. Morańska, dz. cyt., s. 206. 
45 Cyberstalking: A new Challenge for Law Enforcement and Industry: A Report From the Attorney General 

to the Vice President, http:www.usdoj.gov/criminal/cyberstalking.htm (dostęp: 21.11.2016). 
46 I. Gołębiewska, Cyberprzemoc – zagrożenia dla młodego pokolenia, Wychowawca 2010, Nr 7-8, s. 12. 
47 J. Kosińska, Prawnokarna problematyka stalkingu, Prokuratura i Prawo 2008, Nr 10, s. 34. 
48 A. Chodorowska, Cyberbullying jako forma przemocy w cyberprzestrzeni (w:) D. Morańska, dz. cyt.,  

s. 195. 
49 M. Lis-Tulejska, Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia. Warszawa 2002. 
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elektronicznej w porównaniu z innymi uczniami częściej opuszczają 
zajęcia szkolne, są zawieszane w prawach ucznia, częściej także piją 
alkohol i palą papierosy; 

• zaburzenia neurotyczne oraz, w skrajnych przypadkach, doprowadzenie 
do myśli i prób samobójczych.50 

W Internecie można się także zetknąć z agresją w formie „obraźliwego 
zaczepiania” czy też „mowy nienawiści”. 

„Obraźliwe zaczepianie” (ang. flaming), określanego też jako wojna słowna na 
obelgi (ang. flame war), zdefiniować można jako „krótką i zaciekłą wymianę zdań 
między dwiema lub więcej osobami, prowadzoną z użyciem dowolnej techniki 
komunikacyjnej”.51 Internetowa wojna na obelgi najczęściej jest wynikiem 
„rozhamowania online” i występuje głównie w środowisku publicznym, takim jak 
chat roomy czy grupy dyskusyjne. 

„Mowa nienawiści” (ang. hate speech) natomiast, rozumiana jako „wypowiedź 
pisemna, ustna lub symboliczna, która czyni przedmiotem ataku jednostkę lub 
grupę osób ze względu na kryterium rasy, pochodzenia etnicznego, narodowego, 
religii, języka, płci, wieku, niepełnosprawności, cech zewnętrznych, orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej, statusu społecznego czy przekonań 
politycznych”52 może zastraszać, grozić, poniżać, obrażać, a także utrwalać 
stereotypy i prowadzić do dyskryminacji, a nawet przemocy fizycznej. Mowa 
nienawiści łączy się często z wypowiedziami o charakterze rasistowskim czy 
faszystowskim, które, biorąc pod uwagę charakter Internetu, w połączeniu  
z lokalnym ustawodawstwem niejednokrotnie powoduje bezkarność tych 
wypowiedzi, gdyż część portali o takim charakterze zlokalizowanych jest  
w państwach, w których propagowanie takich treści nie jest zakazane, albo – mimo 
obowiązywania przepisów tego zakazujących – z różnych względów nie jest 
ścigane (a więc w domyśle – dopuszczane, czyli nie sankcjonowane).53 

Reasumując, użytkownik wirtualnej przestrzeni narażony jest na wiele 
niebezpieczeństw, tak na poziomie realnej rzeczywistości (życia codziennego), jak 
i zdrowotnym. Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich źródeł zagrożeń  
w sferze wirtualnej rzeczywistości – twórcza inwencja osób zachowujących się 
nieetycznie, w tym także i przestępców, jak w każdej dziedzinie – jest duża i nie 
da się do końca w sposób wyczerpujący przewidzieć. Dlatego należy takiej sytuacji 
przeciwdziałać. Do najskuteczniejszych mechanizmów obronnych przed wpływem 
manipulacji na postawy i świadomość ludzi zaliczyć należy: znajomość 
mechanizmów manipulacji i wpływu społecznego, refleksyjny odbiór 
przekazywanych komunikatów oraz unikanie uzależnienia od jednego źródła 
informacji, zaangażowanie w eliminowanie nieuczciwych reklam, które 
wprowadzają odbiorców w błąd.54 Znajomość tych zagadnień jednak nie do końca 
ustrzeże użytkowników wirtualnej przestrzeni przed błędami, a przede wszystkim 

 
50 J. Pużalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. 

Kraków 2012; także: A. Chodorowska, dz. cyt., s. 200. 
51 E. Sanecka, dz. cyt., s. 59. 
52 J. Worona, Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni. Aspekt prawnomiędzynarodowy  (w:)  

D. Morańska, dz. cyt., s. 83. 
53 K. Podemski, Globalizacja mowy nienawiści (w:) R. Wierszewski (red.): Mowa nienawiści a wolność 

słowa. Aspekty prawne i społeczne. Warszawa 2010, s. 209. 
54 A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień. Warszawa 

2004, s. 10. 
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innym źródłem cyberzagrożeń, a mianowicie szerzej rozumianej 
„cyberprzestępczości”, która w rzeczywistości wirtualnej przybiera różne formy  
i rodzaje. 

Jedną z takich nowoczesnych form cyberprzestępstw mogących mieć wpływ 
na zdrowie użytkownika Internetu, ale – co jest szczególnie istotne – także osób 
niekoniecznie korzystających z tego medium, jest możliwość dokonania „włamań” 
do wrażliwych systemów informatycznych różnych podmiotów (instytucje, lotniska 
itp.), w których wykorzystywane są najnowocześniejsze technologicznie systemy 
bezpieczeństwa, praktycznie już funkcjonujące (lub będące jeszcze w naukowym 
opracowaniu) i służące identyfikacji i/lub weryfikacji tożsamości ludzi znajdujących 
się w strefach bezpieczeństwa. Zalicza się do nich m.in. takie innowacyjne 
rozwiązania, jak biometryczne systemy identyfikacji człowieka czyli urządzenia,  
a więc sprzęt i oprogramowanie wraz z algorytmami i danymi, oraz metody 
automatycznego sprawdzania i rozpoznawania osób na podstawie ich 
indywidualnych cech identyfikacyjnych (anatomicznych bądź behawioralnych),55 
które, jak każde, mogą być zagrożone przez tzw. hakowanie biometrii, czy 
neurohakerstwo, czyli „czytanie w myślach”, które – jako najnowocześniejszą 
technologię – wykorzystuje się w medycynie i kryminalistyce (np. w zakresie 
badania prawdomówności człowieka).56 

Biorąc tak szerokie możliwości neurohakerstwa pod uwagę, można się 
spodziewać, że hakerzy zaczną od atakowania neuroprotez, jak dotychczas 
stosowane rozruszniki serca i pompy insulinowe, poprzez przejmowanie 
protokołów komunikacyjnych i kontrolnych (np. w celu wymuszenia haraczu), ale 
możliwe jest też przeprowadzenie ataku na inne osoby korzystające np. z tego 
typu zestawów (w przypadku EEG np. Emotiv) w celu uzyskania ważnych 
informacji osobistych, jak nr PIN-u, miejsca urodzenia itp.57 Wykorzystując te 
możliwości hakerzy mogą też wpływać na wynik badań w sprawach kryminalnych, 
co może negatywnie skutkować (w sensie prawnym) o losie osoby poddanej np. 
badaniu prawdomówności, np. przez zafałszowanie wyników badań w ramach 
radiologicznej diagnostyki obrazowej. Wyniki tego typu badań są już praktycznie 
wykorzystywane w orzecznictwie sądów – np. w Indiach skazano kobietę za otrucie 
byłego narzeczonego arszenikiem, ponieważ skan jej mózgu „dowiódł”, że 
posiadała wiedzę doświadczalną o popełnieniu zbrodni58 (w tym przypadku 
jeszcze bez udziału neurohakerów). 

 
Zakończenie 
Społeczeństwo we współczesnym świecie ma olbrzymie możliwości związane 

z pokonywaniem różnych barier, a poprzez Internet, z porozumiewaniem się, 
zawieraniem przyjaźni, wymianą poglądów itp. Wynika to z „pokonania” nie tylko 
mentalnych, ale i fizycznych granic, a związane jest z wykorzystaniem 

 
55 J. Gąsiorowski, Biometryczne systemy identyfikacji człowieka w systemie bezpieczeństwa lotnictwa 

cywilnego – aspekty prawno-kryminalistyczne (w:) A.K. Siadkowski (red.): Wybrane aspekty 
zarządzania portem lotniczym. Dąbrowa Górnicza 2015, s. 169-224. 

56 J. Gąsiorowski, Radiologiczna diagnostyka obrazowa – nowa perspektywa badania prawdomówności 
człowieka (w:) Problemy Współczesnej Kryminalistyki. Tom XIII. 2009, s. 39-48. 

57 G. Dayal, Researchers Hack Brainwaves to Reveal PINs, Other Personal Data (w:) Wired. 29.08.2012. 
58 A. Giridharadas, India's Novel Use of Brain Scans in Courts Is Debated, New York Times. 15.09.2008; 

także: A. Saini, The Brain Police: Judging Murder with an MRI, Wired UK. 27.05.2009. 
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nowoczesnych technologii kształtujących „wirtualną przestrzeń”. Społeczeństwo 
dostosowując się w sposób racjonalny do tych warunków, stara się je w pełnym 
wymiarze wykorzystać, i w sposób kreatywny kształtować. Efektem tych działań  
w dużej mierze są zagrożenia dla, w części przynajmniej, nieświadomych tego 
użytkowników Internetu (jednostki i grupy), którzy nie zdając sobie z tego sprawy są 
w znacznym zakresie wykorzystywani (manipulowani) przez różne instytucje, osoby, 
a także przestępców. Istotnym zagrożeniem ściśle związanym z wirtualną 
przestrzenią są zagrożenia zdrowotne. Ich skala jest znaczna i przynosi, i może 
przynosić coraz większe negatywne dla zdrowia psychicznego skutki. Biorąc pod 
uwagę skalę i zakres funkcjonowania „wirtualnej rzeczywistości” oraz dynamikę 
technicznego (informatycznego) rozwoju stwierdzić należy, za J. Ellula, że 
„negatywne aspekty technicznych innowacji są nierozerwalnie związane  
z aspektami pozytywnymi. Naiwnością jest sąd, że technika jest neutralna, iż może 
być używana dla dobrych albo dla złych celów; w rzeczywistości dobre i złe 
konsekwencje są równoczesne i nieodłączne”.59 Z twierdzenia tego wynika, że 
negatywne skutki uczestniczenia w „wirtualnej przestrzeni” są jakby wpisane w tę 
działalność człowieka, ale to od niego zależy, jak zabezpieczy się przed tymi 
skutkami, tak społecznymi, jak i zdrowotnymi. Zachowania patologiczne 
internautów, jak i cyberprzestępczość, która obecnie, i – co nie ulega wątpliwości 
– w niedalekiej przyszłości będzie wykorzystywana przeciwko społeczeństwu  
w sposób permanentny, narażać je będzie na różnego rodzaju realne zagrożenia, 
również w aspekcie zdrowotnym, przy zastosowaniu najnowocześniejszych 
technologii komunikacyjnych. 

Reasumując przyjąć należy, że w im większym stopniu nowoczesne 
technologie będą wprowadzane do cyberprzestrzeni, to tym bardziej społeczeństwo 
będzie narażone na różnego rodzaju zagrożenia, w tym i zdrowotne, ze strony tych, 
którzy technologie te będą chcieli wykorzystać dla własnych celów, związanych  
z osiąganiem nienależnych im korzyści. Wynika to ze specyficzności działań 
użytkowników sieci, jak i cyberprzestępców. 

 
Streszczenie 
„Wirtualna przestrzeń”, jako wyznacznik rozwoju cywilizacyjnego oraz 

technologicznego jest tym miejscem, które ma istotny wpływ na społeczeństwo, 
świadomość jego członków oraz poziom zagrożenia i jego negatywnych skutków 
wynikających z uczestniczenia w wirtualnej rzeczywistości. Wśród szerokiego 
spektrum zagrożeń mających lub mogących mieć wpływ na ich poziom, 
odznaczających się złożonymi w swej strukturze skutkami, w tym i o największym 
gatunkowo ciężarze, są zagrożenia o podłożu zdrowotnym. Są one obecnie 
poważnym problemem, którego skutkiem jest stale pogarszający się stan zdrowia 
użytkowników „wirtualnej przestrzeni”, tak w aspekcie fizycznym, jak  
i psychicznym, w tym również dzieci i młodzieży, którzy przedkładają długotrwałe 
korzystanie z nowoczesnych technologii nad jakąkolwiek aktywność fizyczną czy 
intelektualną. Powyższe względy zadecydowały, że w ramach opracowania 
przedstawione zostaną w sposób syntetyczny obszary wirtualnego świata 
współczesnego człowieka, w których zagrożenia o podłożu zdrowotnym odgrywają 
szczególną destrukcyjną rolę. 

 
59 T. Goban-Klas, Nadchodzące społeczeństwo medialne, Chowanna t. 2, UŚ. 
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zdrowotne, zdrowie. 

 
Abstract 
“Virtual space”, as an indicator of civilizational and technological development, 

is a place that has an important impact on the society, awareness of its members 
and level of threat and level of negative consequences that result from taking part in 
virtual reality. Among wide variety of threats that affect those levels – there are those 
of health nature, which should be considered to be most grave. Effects of these – 
are complex. They are a serious problem and result in poorer and poorer health 
status of the “virtual space” users, both in regard to physical and mental aspect – 
and it pertains also to children and youth. The latter prefer a long-term usage of 
modern technology to any physical or intellectual activity. Because of the above, the 
paper presents – in a synthetic way – areas of virtual world of modern human, in 
which health threats are of most significance. 

Key words: cyber-threats, virtual space, health security, web user health. 
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POJĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONTEKŚCIE  
BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI 

 
 
Definicja niepełnosprawności 
Na wstępie należy odnotować, że wokół definicji niepełnosprawności narosło 

wiele kontrowersji, a debata na ten temat trwa już dziesiątki lat. Można ją sprowadzić 
do podejścia dwubiegunowego: z jednej strony medycznego, a z drugiej strony 
społecznego. W podejściu społecznym zwraca się przede wszystkim uwagę na 
możliwość pełnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie, 
pomijając jej różnego rodzaju biologiczne deficyty, natomiast w podejściu stricte 
medycznym czyni się odwrotnie, przykładając szczególną wagę do biologicznych 
niedoskonałości jednostki ludzkiej, a pomijając społeczne aspekty zagadnienia.  
Między tymi dwiema skrajnościami eksperci WHO zaproponowali rozwiązanie 
pośrednie. Zgodnie z definicją WHO osoby niepełnosprawne to te, które mają 
„długotrwałe fizyczne, umysłowe, intelektualne lub sensoryczne” upośledzenia, co  
w interakcji z różnymi barierami może utrudniać ich pełne i skuteczne 
funkcjonowanie oraz aktywność, pozwalającą na uczestnictwo w życiu społecznym 
na równych zasadach z innymi.1 

Powyższe ustalenia mają jednak charakter administracyjnoprawny i nie 
zmieniają faktu, że samo słowo „niepełnosprawność” jest, podobnie jak większość 
słów o podłożu kulturowym pojęciem niejednoznacznym. Na przykład,  
w Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 roku współistnieją ze sobą dwa główne 
rozumienia pojęcia niepełnosprawności. W związku z tym, jeśli chcemy mówić  
o niepełnosprawności, powinniśmy najpierw odtworzyć intencje z jakimi do dyskusji 
na ten temat przystępują jej uczestnicy. Zgodnie z rozumieniem niepełnosprawności 
przyjętym we wspomnianym Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 roku osoba 
niepełnosprawna to taka, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez 
organ do tego uprawniony, jak również osoba, która takiego orzeczenia nie posiada, 
lecz odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych 
dla swojego wieku (zabawa, nauka, praca, samoobsługa). W ten sposób zbiorowość 
osób niepełnosprawnych została podzielona na trzy podstawowe grupy: (1) osoby 
niepełnosprawne prawnie i biologicznie, tj. takie, które posiadają odpowiednie 
orzeczenie/a wydane przez organ do tego uprawniony i równocześnie mają 
(odczuwają) ograniczenie zwykłych (podstawowych) czynności życiowych 
odpowiednich dla ich wieku, (2) osoby niepełnosprawne tylko prawnie, tj. takie, które 
posiadają odpowiednie orzeczenie/a wydane przez organ do tego uprawniony, (3) 
osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które takiego/ich 
orzeczenia/orzeczeń nie posiadają, ale odczuwa/ją ograniczenie zwykłych 
(podstawowych) czynności życiowych odpowiednich dla ich wieku.2 

 
1 Zob. World Health Organisation, WHO policy on disability, https://www.who.int/about/policies/disability 

(dostęp: 14.02.2022). 
2 Zob. Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Ludność  

i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna, Część I. Ludność, s. 51-84, 
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Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  
z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła niemal 4,7 mln 
(dokładnie 4 697,0 tys.), co stanowiło 12,2% ludności kraju. Prawne potwierdzenie 
faktu niepełnosprawności posiadało przeszło 3,1 mln osób (dokładnie 3 133,5 tys.), 
Liczebność zbiorowości osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie 
(jednocześnie) wynosiła 2 652,0 tys., tylko prawnie – 479,5 tys., tylko biologicznie – 
1 565,6 tys. osób. Liczebność osób niepełnosprawnych biologicznie wynosiła  
4 217,6 tys. Kiedy zatem mówimy o niepełnosprawności wyłącznie biologicznej 
okazuje się, że jest to zjawisko stosunkowo rzadkie, bowiem zaledwie kilka procent 
populacji ogólnej można nazwać osobami niepełnosprawnymi w tym kontekście. 
Jeżeli jednak uważamy, że niepełnosprawność jest stanem wynikającym  
z orzeczenia o niepełnosprawności, czyli mówimy wtedy o tzw. niepełnosprawności 
prawnej to liczba osób niepełnosprawnych jest już znacznie większa. Dodatkowo 
zagadnienie komplikuje występujące w spisie powszechnym, oprócz prawnego, 
również subiektywne rozumienie niepełnosprawności. Innymi słowy ktoś może czuć 
się osobą niepełnosprawną, mimo, że nie posiada stosownego orzeczenia.  
W związku z powyższym warto się zastanowić, czy niepełnosprawność jest czymś 
rzadkim, dotyczącym niewielkiego procenta populacji, czy też niepełnosprawność 
jest zjawiskiem nieomal powszechnym. Kolejna okoliczność towarzysząca 
wieloznaczności tego pojęcia bierze się stąd, że za osobę niepełnosprawną może 
być uznana osoba, która pobiera zasiłek pielęgnacyjny. W takim rozumieniu tego 
pojęcia można powiedzieć, że w populacji osób 75+ jest 100 procent osób 
niepełnosprawnych. Reasumując, pojęcie niepełnosprawności jest uwikłane  
w wielorakie konteksty kulturowo-biurokratyczne. Z empirycznego punktu widzenia 
można powiedzieć, że jest ono pojęciem pustym, co oznacza, że nie możemy 
wskazać konkretnie która osoba jest pełnosprawna, a która niepełnosprawna. Jest 
to zadanie niewykonalne. W związku z tym treścią pojęcia „niepełnosprawność” jest 
bardziej treść socjalno-prawna niż psychologiczno-empiryczna. Na tym między 
innymi, polega trudność w rozumieniu tego pojęcia. 
 
 Bezpieczeństwo zdrowotne 

Bezpieczeństwo zdrowotne jest często postrzegane przez pryzmat prawa do 
ochrony zdrowia, którego istotę stanowi gwarancja dostępu do świadczeń 
zdrowotnych.3 Zobowiązania państwa w zakresie tak rozumianego bezpieczeństwa 
zdrowotnego wynikają z Konstytucji RP, zgodnie z którą państwo powinno zapewnić 
obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych niezależnie od ich sytuacji materialnej (art. 68 ust. 2), 
szczególną opiekę zdrowotną dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 
niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku (art. 68 ust. 3), jak również 
zwalczać choroby epidemiczne i zapobiegać negatywnym dla zdrowia skutkom 
degradacji środowiska (art. 68 ust. 4) oraz popierać rozwój kultury fizycznej, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (art. 68 ust. 5). 

Zdaniem autora niniejszych rozważań postrzeganie bezpieczeństwa 
zdrowotnego osób z niepełnosprawnościami wyłącznie z perspektywy prawa do 

 
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ludnosc-i-gospodarstwa-domowe-
stan-i-struktura-spoleczno-ekonomiczna-czesc-i-ludnosc-nsp-2011,11,1.html (dostęp: 14.02.2022). 

3 Zob. P. Grzywna, Bezpieczeństwo zdrowotne – wprowadzenie do problematyki, Studia Politicae 
Universitatis Silesiensis 2015, T. 14., s. 117.  
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ochrony zdrowia nie oddaje całej złożoności tego skomplikowanego zagadnienia. 
Na przykład, elementem warunkującym bezpieczeństwo zdrowotne osób  
z niepełnosprawnościami jest sport. Obecnie, zdaniem Tomasza Tasiemskiego  
i Magdaleny Koper, ta forma aktywności fizycznej ma celu: po pierwsze, 
zapewnienie możliwie maksymalnego rozwoju tej sfery, która uległa uszkodzeniu; 
po drugie, doprowadzenie do możliwie maksymalnego skompensowania 
uszkodzenia przez inne układy; po trzecie, zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
osoby z niepełnosprawnością, stymulując ją do własnej aktywności i uczestnictwa 
we wszystkich dziedzinach życia. Rehabilitacja zatem powinna być rozumiana 
szeroko jako proces przystosowania jednostki o ograniczonej sprawności do 
funkcjonowania w społeczeństwie z uwzględnieniem aspektów fizycznych, 
psychicznych, społecznych, a także zawodowych, rodzinnych i środowiskowych.4 
Według Wiktora Degi sport osób z niepełnosprawnościami powinien wyróżniać się 
trzema podstawowymi cechami. Po pierwsze, powinien być zgodny z indywidualnym 
programem rehabilitacji; po drugie, powinien być bezpieczny; po trzecie, powinien 
być powszechny i dostosowany do wielu rodzajów schorzeń. Profesor Dega stworzył 
katalog najważniejszych funkcji, jakie ma spełniać sport wobec osób  
z niepełnosprawnościami. Należą do nich: funkcja lecznicza, będąca kontynuacją 
usprawniania wczesnopourazowego, odpowiedzialna za działania stymulujące 
narządy wewnętrzne organizmu; funkcja anatomiczno-fizjologiczna, związana  
z zachowaniem prawidłowych parametrów aparatu kostno-mięśniowo 
więzadłowego; funkcja wychowawczo-psychologiczna, która pomaga  
w przezwyciężaniu barier psychologicznych, powodowanych lękiem przed nowymi 
zadaniami ruchowymi; funkcja integracyjna, biorąca udział w nawiązywaniu  
i utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem; funkcja kompensacyjna, która wspomaga 
proces odzyskiwania utraconych funkcji organizmu.5 Nie ulega zatem wątpliwości, 
że sport spełnia wiele istotnych funkcji w procesie rehabilitacji osób  
z niepełnosprawnościami i wpływa na poprawę jakości ich życia. Jeżeli 
bezpieczeństwo zdrowotne będziemy rozumieli szeroko uwzględniając również 
kryteria subiektywne, obejmujące własne odczucia na temat stanu zdrowia  
i samopoczucia, relacje z innymi ludźmi czy możliwości rozwoju osobistego to okaże 
się, że zakres kategorii „bezpieczeństwo zdrowotne” nie jest warunkowany 
wyłącznie przez system polityczny, prawny i ekonomiczny państwa. 

 
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób  

z niepełnosprawnych 
Dokumentem, który w kompleksowy sposób reguluje sytuację osób  

z niepełnosprawnościami jest Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 
uchwalona w 2006 r. a ratyfikowana przez Polskę w roku 2012.6 Konwencja zarówno 
w swojej preambule, jak również w licznych artykułach omawia różne aspekty 
uczestnictwa społecznego, kulturowego, zawodowego i zdrowotnego osób 
niepełnosprawnych. Dotyczy ona kilkunastu milionów ludzi na całym świecie i ujmuje 

 
4 T. Tasiemski, M. Koper, Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie, 

„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr 3 (8), s. 113. 
5 W. Dega, Sport i turystyka jako czynnik rehabilitacji osób poszkodowanych na zdrowiu, (w:) J. Beck 

(red.), K. Walicki (red.), Możliwości uprawiania sportu przez inwalidów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 1971, s. 15-25. 

6 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169). 
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w ramy prawne rozproszone do tej pory zagadnienia. Ważnym pojęciem, które 
występuje w przepisach Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jest pojęcie 
„racjonalnego usprawniania”. Zgodnie z art. 2 Konwencji oznacza ono konieczne  
i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub 
nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu 
zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości  
z innymi osobami. To istotne pojęcie, ponieważ dążąc do maksymalizacji potencjału 
rozwojowego osób z niepełnosprawnościami często poddaje się te osoby 
nieproporcjonalnie dużej presji społecznej, aby dogoniły w swoim rozwoju 
statystyczną większość ludzi. 

Wbrew pozorom, chęć inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie do szerokiego spektrum życia społecznego może oznaczać 
nieproporcjonalne usprawnianie, co może być rozumiane jako ukryta dyskryminacja. 
Dotyczy to zwłaszcza art. 19 Konwencji traktującego o niezależnym życiu  
i włączaniu w społeczeństwo. Zgodnie z art. 19 Konwencji zatytułowanym 
„Niezależne życie i włączanie w społeczeństwo” osoby niepełnosprawne mają m. in. 
możliwość wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim 
będą mieszkać na zasadzie równości z innymi osobami. Zdaniem autora niniejszych 
rozważań, zapisy art. 19 nie dotyczą osób niepełnosprawnych intelektualnie  
w stopniu znacznym lub głębokim, ponieważ osoby te nie mają świadomości swoich 
racjonalnych uprawnień. Dyskryminacją jest imputowanie tym osobom, że one chcą 
prowadzić taki styl życia, jaki my dla nich zaprojektowaliśmy. Nie jest to uszanowanie 
ich specyfiki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w większości krajów 
europejskich, również w Polsce, coraz głośniej mówi się o zniesieniu procedury 
ubezwłasnowolnienia, ponieważ ogranicza ona prawa obywatelskie osób 
niepełnosprawnych.7 W przekonaniu autora prezentowanej publikacji ta procedura 
powinna być zachowana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  
w stopniu znacznym i głębokim. Te osoby nie są bowiem świadome przysługujących 
im uprawnień. 

W całym szerokim spektrum niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne 
intelektualnie odgrywają specyficzną rolę, bowiem wszyscy pozostali 
niepełnosprawni odżegnują się od nich. Ogromną troską wszystkich innych osób 
niepełnosprawnych jest to, żeby nie mylono ich z niepełnosprawnymi intelektualnie. 
Wydaje się, że objęcie tych wszystkich osób wspólną nazwą „niepełnosprawności” 
nic nie mówi o tych osobach. Mówi raczej więcej o nas, którzy używamy tego pojęcia. 
W pojęciu tak szeroko rozumianej niepełnosprawności bardziej chodzi  
o podkreślenie dystansu społecznego wobec nas, pełnosprawnej większości niż 
wyeksponowanie specyfiki ich funkcjonowania. Z tego punktu widzenia warto 
wspomnieć, że słowo „niepełnosprawność” weszło do języka polskiego w latach 70-
tych XX. wieku. Przez wiele stuleci to słowo to nie było ludziom potrzebne. Przez 
cały niemal wiek XX, przez wiele dekad, aż do lat 70-tych XX. wieku osoby, które 
dzisiaj nazywamy niepełnosprawnymi intelektualnie nazywano niedorozwiniętymi.  
W podręcznikach z medycyny z lat 60-tych XX. wieku możemy jeszcze odnaleźć to 

 
7 Procedurze ubezwłasnowolnienia często poddawane są osoby, które na przykład doznają załamania 

nerwowego, wpadły w alkoholizm, narkomanię lub cierpią na demencję. Przypadek sławnej 
amerykańskiej piosenkarki Britney Spears jest w tym kontekście aż nadto wymowny. 
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słowo. Używając słowa „niedorozwinięci” milcząco zakłada się, że jest jedna 
wspólna linia rozwoju i większość przechodzi ją do końca, a inni się zatrzymują 
trochę wcześniej. Dyskryminacyjny charakter takiego rozumienia od razu rzuca się 
w oczy. Natomiast pozostałe osoby dzisiaj nazywane niepełnosprawnymi nazywano 
inwalidami bądź kalekami. Książka z zakresu socjologii medycyny autorstwa 
nestorki polskiej szkoły socjologii medycyny Magdaleny Sokołowskiej i jej uczennicy 
Antoniny Ostrowskiej, która ukazała się w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX. 
wieku, nosi znamienny tytuł: „Socjologia kalectwa i rehabilitacji”.8 Były to wtedy słowa 
powszechnie używane. Zróżnicowanie społecznego usytuowania osób o różnych 
rodzajach i stopniach niepełnosprawności jest diametralnie różne, ponieważ osoby 
te często nie mają żadnej wspólnej cechy psychofizycznej. To powinno nas skłonić 
do refleksji. 

Warto poświęcić jeszcze trochę uwagi osobom niepełnosprawnym ruchowo 
i/lub sensorycznie, czyli tym pozostałych dwóm grupom osób, które, oprócz 
niepełnosprawności psychicznej należą do rodziny osób niepełnosprawnych. 
Bardzo często są to osoby inteligentne, dobrze wykształcone, mające ogromne 
aspiracje i ambicje, które niestety często pozostają nie zaspokojone. Warunki 
emancypacyjne, które zdobywają studenci są później często marnowane na rynku 
pracy, ponieważ system wspomagania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest 
niedoskonały. W 2016 roku tylko co dziesiąta osoba niepełnosprawna miała 
wykształcenie wyższe, podczas gdy wśród osób sprawnych blisko co czwarta.9 Być 
może dlatego programy wspierania niepełnosprawnych absolwentów szkół 
wyższych na rynku pracy do tej pory nie doczekały się jeszcze kompleksowych 
rozwiązań. Cały czas jest akcentowana konieczność zmiany w tym zakresie, ale 
jeszcze nie jest to doskonałe. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, dlatego że programy 
aktywizujące niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych dotyczą najczęściej 
osób bezrobotnych poszukujących pracy. W rezultacie, jak wskazują pamiętniki 
osób niepełnosprawnych, są to krótkotrwałe epizody zatrudnieniowe realizowane 
najczęściej w ramach projektów. Propozycje środowisk osób niepełnosprawnych 
zmierzają w inną stronę. Postulują one finansową i organizacyjną pomoc dla 
studentów, aby mogli samodzielnie kształtować swoją karierę. Chodzi o to, aby nie 
wyręczać ich w szukaniu zatrudnienia i pozwolić, aby sami znaleźli sobie pracę. 
Muszą jednak posiadać potencjał, żeby tego dokonać. Propozycje pracy dla osób 
niepełnosprawnych (być może dlatego, że tylko 10% z nich ma wyższe 
wykształcenie) dotyczą nieomal zawsze osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. 
Ta sytuacja wymaga pilnej zmiany, ponieważ rośnie potencjał osób 
niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem. Sprzyja temu boloński system 
kształcenia (3+2), w którym jest o wiele łatwiej uzyskać wyższe wykształcenie, 
ponieważ osoba, która osiągnęła po 3 latach nauki tytuł licencjata uważana jest za 

 
8 Zob. M. Sokołowska, A. Ostrowska, Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy, Ossolineum, 

Warszawa 1976.  
9 Zob. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-
statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2016,2,16.html (dostęp: 14.02.2022). 
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osobę posiadającą wyższe wykształcenie. Jest to główna przyczyna wzrostu 
odsetka osób posiadających wykształcenie, także wśród osób niepełnosprawnych.10 

Pojęcie niepełnosprawności weszło do obiegu w latach 70. XX wieku. Przez 
kilka dekad mówiono o osobach niepełnosprawnych, ale od kilkunastu lat używa się 
jeszcze bardziej nowoczesnego określenia: osoby z niepełnosprawnością lub osoby 
z niepełnosprawnościami. Warto odnotować, że osoby ze środowiska 
niepełnosprawności posługują się tym terminem, jednak szerokiej publiczności to 
zagadnienie pozostaje nieznane. Poza tym, w sformułowaniu tym pobrzmiewa nutka 
dyskryminacyjna. Sugeruje ono, że niepełnosprawność jest pewną skazą. Jeśli 
uznamy, że niepełnosprawność nie jest jedynie niepożądanym dodatkiem do 
naszego człowieczeństwa, lecz naszym sposobem bycia, naszym 
człowieczeństwem jako takim. Te pozornie opisowe słowa, których używamy na 
określenie pewnych zjawisk mają ładunek ideologiczny, który nie jest łatwy do 
ujawnienia, ale debata nad tym jak mówimy może się przyczynić do tego jak 
rozumiemy zjawisko. Jest to kolejny dowód na to, że pojęcie niepełnosprawność jest 
niejednoznaczne. Konkludując należy stwierdzić, że nie istnieje jednolita percepcja 
osób niepełnosprawnych. „Niepełnosprawność” jest pojęciem empirycznie pustym, 
wyraża jedynie społeczny dystans wobec osób niepełnosprawnych. W związku  
z tym istnieją dwie polityki społeczne włączania osób niepełnosprawnych do 
społeczeństwa. Pierwsza z tych polityk to polityka równościowa, która była niezwykle 
postępowa 50-60 lat temu. Wiele zawdzięczamy obecnie tej polityce. To ona 
otworzyła drzwi osobom niepełnosprawnym do udziału społecznego. Hasło tej 
polityki brzmiało: „Wszyscy jesteśmy tacy sami”. Oznacza ono, że wszyscy mamy 
prawa ludzkie, prawa podmiotowe, chcemy uczestniczyć w życiu społecznym, 
kulturalnym, pragniemy chodzić do szkoły. Od mniej więcej 20 lat coraz mocniejszą 
pozycję w obiegu społecznym zyskuje kolejna idea określana mianem polityki 
różnorodności. Hasło tej polityki to: „Jesteśmy różni, różnorodność wzbogaca”. 
Zgodnie z jej założeniami nie jesteśmy tacy sami, jesteśmy różni, a różnorodność ta 
pozwala nam ciekawiej i pełniej żyć. Nie powinniśmy zatem próbować na siłę 
ujednolicić nas wszystkich, lecz raczej nauczyć się szanować naszą różnorodność. 

 
Trzy fazy powstawania niepełnosprawności 
W odniesieniu do prowadzonych rozważań autor uznaje za istotne 

uwzględnienie medycznego punktu widzenia w odniesieniu do populacji  
i zaprezentowanie procesu powstawania niepełnosprawności tak, jak jest on 
definiowany w naukach o zdrowiu. Biorąc pod uwagę populację okazuje się, że 
podstawową przyczyną niepełnosprawności jest długotrwała choroba, która objawia 
się poważnymi problemami zdrowotnymi takimi jak słabość, ból, co w kolejnej fazie 
doprowadza do ograniczenia w funkcjonowaniu fizycznym (np. w poruszaniu się), 
sensorycznym czy poznawczym. Następnie pojawia się zjawisko 
niepełnosprawności, które traktowane jest jako ograniczenia aktywności w wielu 
wymiarach. Proces powstawania niepełnosprawności uwarunkowany jest 
czynnikami ryzyka o charakterze społeczno-demograficznym oraz zdrowotnym. 
Interwencja jest potrzebna, kiedy długotrwała choroba przemienia się  

 
10 Zob. A. Kumaniecka-Wiśniewska, E. Zakrzewska-Manterys, E. Giermanowska, M. Racław, 

Niedokończona emancypacja. Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek 
pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 23-50. 
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w niepełnosprawność, która ogranicza społeczną aktywność. Interwencje te mogą 
być różnego rodzaju, nie tylko interwencjami ochrony zdrowia. Często wymagana 
jest zmiana miejsca życia (np. mieszkania na czwartym piętrze bez windy na 
mieszkanie na parterze), wspomaganie technologiczne, czy w klasycznych 
przypadkach niepełnosprawności – opiekuńczo-pielęgnacyjne. 

Trzy fazy powstawania niepełnosprawności mają odzwierciedlenie w przebiegu 
życia. Jeżeli spojrzymy na to zagadnienie z perspektywy wieku, to zauważymy, że 
naturalnymi stają się po przekroczeniu kolejnych faz rozwoju różne ograniczenia, 
które, jeżeli nie są odpowiednio wspomagane, to powoli prowadzą do tego, że 
zakres naszego funkcjonowania (w sensie biologicznym) ulega ograniczeniu.  
W przypadku fazy wzrostowej, która dotyczy dzieci i młodzieży niepełnosprawność 
jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. W wieku dorosłym, zarówno w przypadku 
wczesnej dorosłości, jak również późnej, którą się nazywa się często przedpolem 
starości, zakres niepełnosprawności się poszerza, co zmniejsza możliwości pełnego 
funkcjonowania społecznego. W fazie starości, która umownie bywa określana jako 
65 lat życia i więcej, stopień niepełnosprawności jest już bardzo duży. Opis zjawiska 
niepełnosprawności różni się w zależności od przyjętej perspektywy badawczej.  
Z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej zwraca się uwagę na strukturę 
organizmu i jego funkcje, oraz aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym. Opis 
niepełnosprawności z perspektywy społecznej obejmuje postrzeganie osób  
z niepełnosprawnościami oraz integrowanie i wsparcie społeczne. Natomiast 
perspektywa instytucjonalna zwykle zakłada zainteresowanie regulacjami prawnymi, 
infrastrukturą, świadczeniami pieniężnymi, zaopatrzeniem w sprzęt i leki, pomocą 
społeczną, oddziaływaniem na pracodawców oraz dostępem do ochrony zdrowia.  

Zjawisko niepełnosprawności jest opisywane przy pomocy różnych 
wskaźników, z których najważniejszych zaliczamy: 

• ADL – określa możliwość samodzielnego wykonywania codziennych 
podstawowych czynności życiowych: fizjologicznych, higienicznych, 
dotyczących ubierania się i poruszania; 

• IADL – wyraża możliwość także samodzielnego wykonywania funkcji 
związanych z samodzielnym życiem – gotowania, porządkowania, robienia 
zakupów, komunikowania się z otoczeniem, załatwiania spraw urzędowych; 

• DALY – stosowany do określenia stanu zdrowia danego społeczeństwa; 
wyraża łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź 
uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby; 

• YLDS – opisuje sumę lat życia z obniżoną sprawnością wynikającą z chorób 
lub urazów. 

     
Wyzwania bezpieczeństwa zdrowotnego związane z niepełnosprawnością 
Pierwotnie pojęcie „bezpieczeństwo” utożsamiane było przede wszystkim  

z potencjałem militarnym, czyli siłą armii państwa. Od początku lat 90. XX wieku, 
między innymi pod wpływem słynnej pracy Barry’ego Buzana People, States and 
Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era,11 
dochodzi do rozszerzenia zakresu pojęcia „bezpieczeństwo” w dwóch kierunkach. 
W aspekcie podmiotowym obiektem bezpieczeństwa staje się, obok państwa, 

 
11 B. Buzan, People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War 

Era, Hemel Hempstead, London 1991, s. 19-20. 
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system międzynarodowy jako całość, grupa społeczna lub pojedyncza osoba. 
Natomiast w aspekcie przedmiotowym bezpieczeństwo obejmuje sektory 
pozamilitarne, które tradycyjnie do niego nie należały: gospodarkę, środowisko 
naturalne, czynniki społeczne i kulturowe. Według powszechnie stosowanej 
klasyfikacji wyróżnia się obecnie pięć sektorów bezpieczeństwa: militarne, 
polityczne, ekonomiczne, ekologiczne i społeczno-kulturowe.12 Takie podejście 
ulega nieustannie poszerzaniu o nowe sektory, takie jak bezpieczeństwo 
migracyjne, kulturowe czy zdrowotne. Marian Cieślarczyk opisując bezpieczeństwo 
według kryterium przedmiotowego wskazał pośród wielu jego rodzajów również 
bezpieczeństwo zdrowotne, które ukazał łącznie z bezpieczeństwem 
ekologicznym.13 Bardzo ciekawe ujęcie tej problematyki przedstawił Paweł Grzywna, 
który zwraca uwagę, że w działaniach związanych z kształtowaniem bezpieczeństwa 
zdrowotnego zasadniczą rolę odgrywają elementy związane z szeroko pojmowaną 
wiedzą o organizacji systemu ochrony zdrowia, jego dostępnością, ideą bycia 
przyjaznym pacjentowi, ograniczaniem barier, poczuciem równości beneficjentów, 
niezmiennością reguł oraz dbałością o jakość udzielanych świadczeń.14 

W naukach o bezpieczeństwie wyzwania definiowane są najczęściej jako 
sytuacje problemowe w dziedzinie bezpieczeństwa generujące dylematy przed 
jakimi stoi podmiot w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. Tak rozumiane 
wyzwania mogą być podjęte lub zignorowane. Sprostanie wyzwaniu łączy się  
z koniecznością podjęcia wysiłków i poniesienia pewnych kosztów, co jednak 
stwarza szanse na przyszłość. Natomiast zignorowanie wyzwań z zasady utrudnia 
czerpanie korzyści z faktu wspólnego działania i w niekorzystnych warunkach może 
prowadzić do powstania zagrożeń.15 

W kontekście prowadzonych rozważań jednym z pierwszych wyzwań staje się 
prewencja niepełnosprawności (tzw. populacyjne strategie zapobiegania 
niepełnosprawnościom). Obejmuje ona: 

• bezpieczeństwo w miejscach przebywania ludzi: w domu, w szkole, w pracy, 
na ulicy, w środkach komunikacji; 

• ograniczanie behawioralnych czynników ryzyka zapadalności na choroby  
z konsekwencjami niepełnosprawności: palenie, alkohol i inne substancje 
psychoaktywne, niezdrowe żywienie, brak ruchu; 

• badania przesiewowe – wczesne wykrywanie schorzeń. 
Drugie ważne wyzwanie stanowi szeroko pojęta rehabilitacja. Obejmuje ona 

aktywność fizyczną i rehabilitację jako prewencję niepełnosprawności, jak również 
rehabilitację rozumianą jako utrzymywanie zdrowia osób z niepełnosprawnościami. 
Obecnie zwraca się uwagę, że rehabilitacja powinna być wykonywana lokalnie,  
w miejscu życia, w strukturach opieki podstawowej i lokalnych instytucji usług 
socjalno-zdrowotnych. 

 
12 Zob. J. Czaputowicz, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa (w:) S. Dębski (red.),  

B. Górka-Winter (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 22-25. 

13 M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa  
i obronności państwa, Siedlce 2009, s. 150. 

14 P. Grzywna, Bezpieczeństwo zdrowotne…, s. 119. 
15 Zob. S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja,  
 https://www.bbn.gov.pl/ (dostęp: 14.02.2022). 
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Trzecie wyzwanie określić można hasłem „Aktywność i partycypacja”. 
Niezwykle ważne jest włączanie osób z niepełnosprawnościami do różnych 
systemów edukacyjnych. Wzrost aktywności zawodowej osób  
z niepełnosprawnościami uwarunkowany jest poziomem wykształcenia i gotowością 
do kształcenia (lifelong learning). Zarówno edukacja, jak i praca zawodowa mają 
bardzo korzystny wpływ na zdrowie umysłowe i biologiczne. Ważne jest przy tym 
stworzenie warunków by pracodawcy i całe społeczeństwo rozumiało i przyjmowało 
tę aktywność osób z niepełnosprawnościami. W ramach tego wyzwania istotne jest 
również zaangażowanie społeczne, czyli wyjście z domu. Chodzi o to, aby osoby  
z niepełnosprawnościami były razem z nami w społeczeństwie i czuły, że coś dla 
społeczeństwa znaczą. Będą wtedy miały szansę na pomyślne usamodzielnienie się 
i jednocześnie odciążenie najbliższych.  

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono rozważania na temat pojęcia niepełnosprawności. 

Zwrócono uwagę, że z empirycznego punktu widzenia jest to pojęciem puste, co 
oznacza, że nie można wskazać konkretnie która osoba jest pełnosprawna, a która 
niepełnosprawna. Stwierdzono, że bezpieczeństwo zdrowotne nie jest 
warunkowane wyłącznie przez system polityczny, prawny i ekonomiczny państwa 
(kryteria obiektywne), ale obejmuje również własne odczucia jednostki na temat 
stanu zdrowia i samopoczucia, relacje z innymi ludźmi czy możliwości rozwoju 
osobistego (kryteria subiektywne). Sformułowano również główne wyzwania 
bezpieczeństwa zdrowotnego związane z niepełnosprawnością. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, bezpieczeństwo zdrowotne, Konwencja 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rehabilitacja, sport osób  
z niepełnosprawnościami. 

 
Summary 
The article presents deliberations on the concept of disability. Particular 

attention is drawn to fact that from the empirical point of view this concept is empty 
which means that it is impossible to point out which person is non-disabled and which 
is disabled. It has been stated that health security does not depend solely on State’s 
political, legal and economic system (objective criteria) but also one’s own feelings 
concerning health condition and well-being, relations with other people as well as 
possibilities of personal development (subjective criteria). The article also addresses 
main challenges of health security connected with disability.  

Key words: disability, health security, United Nations Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities, rehabilitation, sport of disabled persons. 
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Iwona MIECZYŃSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 
CZYM JEST DOBROSTAN W NASZYM ŻYCIU 

 
„Kiedy jestem w Nowym Jorku, chcę być w Europie, 

a kiedy jestem w Europie, chcę być w Nowym Jorku”. 
Woody Allen 

 
 
Zastanawialiście się kiedyś czym dla was jest dobrostan? 
Jednoznaczne definiowanie pojęcia dobrostanu jest bardzo trudne ze względu 

na złożoność tego odczucia. Wiele badań psychologicznych wskazuje, że jest to 
bardzo złożone zjawisko, które łączy w sobie aspekty różnych koncepcji. Kiedyś 
uważano, że jest to wskaźnik adaptacji jednostki do różnych wydarzeń krytycznych 
czy kryzysowych. Jednakże sama koncepcja dobrostanu wywodzi się z perspektywy 
klinicznej, dla której kluczowe było zdrowie natomiast w późniejszej koncepcji 
psychologicznej kładziony był nacisk na nastrój i emocje. Jedni uważali, że 
dobrostan to stan, w którym brak jest negatywnych objawów takich jak: dystres, 
depresja, niepokój, obawy itp. Drudzy poszukiwali głębszego rozumienia różnych 
pojęć takich jak: dobre życie, szczęście, zadowolenie z życia oraz dobrostan. 
Zaczęto wówczas zastanawiać się nad zasobami jakie posiadamy w sobie oraz  
w naszym otoczeniu. W takim rozumieniu dobrostan psychiczny może być 
traktowany jako wyznacznik pozytywnej adaptacji do kryzysu.1 

Przez całe swoje życie doświadczamy różnorakich kryzysów o charakterze 
normatywnym, nienormatywnym, rozwojowym czy sytuacyjnym. Kryzys jest takim 
nieodzownym towarzyszem naszego życia i niejako jest związany z procesem 
adaptacji do wyzwań i wymagań. Ta droga do adaptacji może skutkować 
tymczasowym lub stałym obniżeniem funkcjonowania, ale jednocześnie może 
stymulować rozwój osobisty oraz prowadzić do kształtowania dojrzałej tożsamości 
osobowej i wzrostu dobrostanu.2 

Kiedy pytam studentów na zajęciach z psychologii jakości życia o to czym dla 
nich jest dobrostan, często słyszę, że jest to jakość życia, satysfakcja z życia, 
poczucie szczęścia. Często jest to pojęcie definiowane przez studentów jako ich 
subiektywna ocena własnego życia wyrażająca się w ich przekonaniach o idealności 
tego wspaniałego i wymarzonego stanu posiadania własnych zasobów materialnych 
i tych nie materialnych takiego poczucia, że od życia dostaje się to czego się chce. 
Jest to poznawcza i emocjonalna ich własna ocena. Zgłębiając dobrostan można 
wywnioskować, że jest to wielowymiarowe zjawisko, które łączy w sobie aspekty 
naszego szczęścia i potencjału. 

W literaturze anglojęzycznej przedmiotu możemy znaleźć różne określenia 
dobrostanu takie, jak:  
- well-being; 
- happiness welfare; 
- good life; 

 
1 https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/J_Myers_Factor_2004.pdf (dostęp: 04.05.2022). 
2 R. Dodge, A. P. Daly, J. Huyton, L.D. Sanders, The challenge of defining wellbeing, International Journal 

of Wellbeing, 2012. 
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- subjective well-being; 
- pleasure-pain balance; 
- psychological well-being;  
- authentic happiness; 
- true happiness;  
- utility; 
- the greatest good; 
- the ultimate motive; 
- meaning of life; 
- optimal functioning; 
- health.  
Na potrzeby tego artykułu używać będę dwóch terminów: subiektywny 

dobrostan lub poczucie dobrostanu, który przez wiele osób postrzegany jest jako 
pragnienie szczęścia, dobrych warunków życia, powodzenia. Natomiast  
w rozważaniach bardziej pogłębionych, poddanych określonym rygorom, 
odnoszących się w sposób możliwie analityczny i precyzyjny do wyobrażeń 
spełniania się – lub niespełniania – pragnień, używać będę bardziej pojemnej 
kategorii pojęciowej „jakość życia”, które ma zastosowanie w licznych dyscyplinach 
nauki, ale także przywoływana jest w rozmaitych innych obszarach życia 
społecznego, debatach o warunkach funkcjonowania ludzi teraz i w przyszłości, 
odczuwania (lub nie) dobrostanu, poczucia szczęścia itp. Wydaje się, że w bardziej 
lub mniej intuicyjnym pojmowaniu występuje jako – z jednej strony – uogólnienie 
dotyczące standardu życia i kondycji jakiejś grupy (społeczności, społeczeństwa),  
a z drugiej strony – jako indywidualne wyobrażenia i/lub odczucia dotyczące własnej 
kondycji, warunków życia, relacji z innymi osobami i wielu innych spraw 
wyznaczających (mogących wyznaczać) zadowolenie lub niezadowolenie z życia. 

Próbę całościowego, ale jednocześnie wnikliwego i ilustrującego złożoność 
oraz różnorodność omawianych spraw, przedstawienia sposobów rozumienia 
jakości życia, koncepcji jakości życia, a także zjawisk i procesów z jakością życia 
związanych podjęło wielu badaczy. Prezentowane tu rozważania nawiązują do 
koncepcji psychologicznych (takich autorów, jak: A. H. Campbell, D. Felce i J. Perry, 
A. Michalos, M. Bach i M. H. Rioux, J. N. Raubern i J. Roothman, L. Nordenfelt), 
socjologiczno-psychologicznych (zapewne tak można usytuować też  
J. Czapińskiego teorię cebulową szczęścia), medycznych (w ujęciu WHO i H. Sęk), 
wreszcie do kilku koncepcji akcentujących poczucie jakości życia jako procesu 
(autorstwa S. Kowalika, R. Derbisa i A. Bańki). Dwie ostatnie z wymienionych 
koncepcji traktowane są w tym artykule jako podstawowe.3 

W literaturze poświęconej problematyce subiektywnego dobrostanu wyróżnia 
się kilka ujęć tego zjawiska. Jednym z nich jest ujęcie dobrostanu według Dinera. 
Sam dobrostan można definiować według niego jako potocznie używane pojęcie 
„szczęścia”. Badacz zaproponował trójczynnikową strukturę subiektywnego 
dobrostanu, obejmującą podstawowe trzy komponenty, dwa pierwsze z nich to 
komponenty afektywne: pozytywny (np.: radość, duma) i negatywny (np.: zazdrość, 
wina), natomiast trzeci to komponent poznawczy (np.: praca, rodzina). Dominuje tu 
pogląd, że te trzy komponenty dobrostanu pozostają względnie od siebie niezależne. 

 
3 J. Daszykowska, M. Rewer, Wokół problemów jakości życia współczesnego człowieka, Kraków 2012. 
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Jednocześnie podkreśla się, że kontekst społeczno-kulturowy może wpływać 
modyfikująco na związek między nimi.4 

Można powiedzieć, że kategoria dobrostanu cieszy się obecnie dużą 
popularnością, co wydaje się w znacznej mierze pochodną rozwoju psychologii 
pozytywnej. Stanowi on zarazem obszar wielu kontrowersji, które dotyczą tak 
ważnych kwestii, jak: zawartość pojęcia dobrostanu, struktura dobrostanu, 
rzetelność metod pomiaru dobrostanu, a także jego źródeł i konsekwencji.5  

Analiza literatury przedmiotu pozwala zauważyć również, że zmiana społeczna 
kontekstu życia powoduje pojawienie się wielu modyfikacji w zakresie rozumienia 
samego pojęcia i zachodzących procesów. 6 

Społecznej weryfikacji poddawane są teorie służące poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytania o rozumienie dobrostanu i poczucia jakości życia współczesnego 
człowieka. W tej perspektywie wyłaniają się poszczególne aspekty sytuujące 
poczucie jakości życia między innymi w relacji np. z płcią, cechami osobowości, 
aktywnością człowieka, a także jego zasobami.7  

Zdaniem A. Bańki odpowiedzi na te pytania – prócz wartości poznawczej – mają 
duże znaczenie praktyczne. Twierdzi on, że „po pierwsze, zajmowanie się kwestią 
jakości życia ma walor praktyczny z tego powodu, że umożliwia pomaganie ludziom 
w sytuacji, gdy nie czują się szczęśliwi (...). 

Po drugie, we współczesnym świecie, zdominowanym przez zmianę  
i różnorodność, wiedza na temat mechanizmów kształtowania się jakości życia 
potrzebna jest do stymulowania rozwoju” 8 

Uważa się, że zależności między subiektywnymi doświadczeniami jednostki,  
a obiektywnymi warunkami życia nie są ani jednoznaczne, ani zgodne z intuicją, ani 
stabilne w czasie. Inaczej mówiąc żaden z obiektywnych czynników życia nie 
wyjaśnia subiektywnej jakości życia jak też te same obiektywne wydarzenia życiowe 
mogą zwiększać lub zmniejszać poczucie szczęścia.9 

 
Co więc kryje się pod samym pojęciem „szczęścia”? 
Szczęściem człowieka zajmowano się już Cyceron u progu swojej kariery 

tworzył działa filozoficzne. Był on pod dużym wpływem filozofów greckich, gównie 
epikurejczyków i stoików, u których za młodu studiował. Jego twórczość miała 
charakter eklektyczny; łączyła i zestawiała ze sobą wątki charakterystyczne dla 
różnych szkół, dając prymat stoicyzmowi. Filozofia Cycerona to filozofia praktyczna 
upatrująca w problemie szczęścia naczelny przedmiot refleksji. Tak jak Sokrates  
i stoicy Cyceron drogę do szczęścia widział w cnocie, rozumnym postępowaniu 
zgodnym z naturą człowieka; szczególną rolę przypisywał przyjaźni, wyróżniając, 
oprócz przyjaźni między poszczególnymi ludźmi, m.in. także przyjaźń polityczną, 
międzynarodową, kosmiczną. W epokach późniejszych jego prace stały się jednym 
z głównych źródeł wiedzy o dorobku filozoficznym starożytności. Pod wpływem 

 
4 E. Suh, E. Diener, S. Oishi, HC. Triandis Zmieniająca się podstawa oceny zadowolenia z życia  

w różnych kulturach: emocje kontra normy, 1998. 
5 U. Schimmack, E. Diener, E., S. Oishi, Zadowolenie z życia jest chwilowym osądem i stabilną cechą 

osobowości: korzystanie z chronicznie dostępnych i stabilnych źródeł, 2002. 
6 J. Daszykowskiej, M. Rewery, Wokół problemów jakości życia współczesnego człowieka, Kraków 2012. 
7 J. Daszykowskiej, M. Rewery, Wokół problemów jakości życia współczesnego człowieka, Kraków 2012. 
8 A. Bańka, Psychologia jakości życia. Poznań 2005, s. 12. 
9 http://apps.usd.edu/coglab/schieber/hedonomics/pdf/Schwarz-1999.pdf (dostęp: 04.05.2022). 
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lektury pism Cycerona filozofią zainteresował się św. Augustyn. Spośród kilkunastu 
dzieł filozoficznych Cycerona największy rozgłos zdobyły „Rozmowy tuskulańskie” 
poświęcone praktycznym aspektom szczęścia i „O najwyższym dobru i złu” 
rozpatrujące szczęście pod względem teoretycznym. Cyceron zapoczątkował nurt 
hedonistyczny, który nawiązuje do szkoły cyrenajskiej (IV w. p. n. e.) i najprościej 
określając zajmuje się szczęściem człowieka.10  

Koncepcje hedonistyczne zajmują się badaniami, które dotyczą oceny 
szczęścia. Podstawowym pytaniem, które zadają sobie hedoniści jest to, czy 
człowiek jest zadowolony ze swojego życia i czy czerpie z niego więcej radości czy 
bólu. Dobrostan hedonistyczny jest pojmowany jako poszukiwanie pozytywnych 
doznań i przyjemności w życiu, wysoka satysfakcja ze swojego życia oraz niskie 
nasilenie negatywnych emocji. Według hedonistów o dobrym życiu można mówić 
wtedy, gdy człowiek przeżywa więcej przyjemności niż przykrości. Dobrostan 
hedonistyczny jest nazywany również dobrostanem subiektywnym, dobrostanem 
emocjonalnym lub poczuciem szczęścia i dotyczy oceny życia pod względem 
satysfakcji i równowagi pomiędzy pozytywnym i negatywnym afektem. Wiele badań 
potwierdza trójczynnikową koncepcję subiektywnego dobrostanu, a jest to 
satysfakcja z życia, obecność pozytywnego afektu oraz nieobecność negatywnego 
afektu (np. Diener, Lucas). Podobnie Argyle wymienia tutaj przynajmniej trzy 
elementy dobrostanu subiektywnego takie jak:  

a) częstość i stopień występowania pozytywnych uczuć lub radości,  
b) doświadczanie zadowolenia przez pewien określony czas oraz  
c) brak negatywnych uczuć np. lęków, depresji. 11 
Argyle w dobrostanie subiektywnym podkreśla również istotę poczucia 

zadowolenia z różnych dziedzin życia, na przykład z życia rodzinnego, posiadania 
przyjaciół, warunków mieszkaniowych, pracy, sytuacji finansowej itp.12 

Drugim nurtem zajmującym się dobrostanem była koncepcja eudajmonistyczna 
dobrostanu mająca charakter normatywny i moralistyczny, nawiązująca do 
arystotelesowskiej definicji udanego życia i zajmująca się potencjałem człowieka. 
Zwolennicy nurtu uważają, że miarą dobrego życia nie jest bilans przyjemności  
i przykrości, ale realizowanie i rozwijanie przez człowieka pełni swojego potencjału. 
Tu ważne jest skupienie się człowieka na samorealizacji i osiąganie tego, co warte 
jest starań i co daje poczucie sensu życia, bez względu na doznawane w tym czasie 
cierpienia i zawody.13 W tym miejscu warto przytoczyć dzieło Viktora E. Frankla 
profesora neurologii i psychiatrii Uniwersytetu Wiedeńskiego „Człowiek  
w poszukiwaniu sensu.” Gdzie autor udowadnia, że zło i cierpienie nie mogą nas 
zniszczyć w sensie ostatecznym. Ta lektura kładzie podwaliny pod świadomość 
człowieka i według twórcy trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii po 
psychoanalizie Freuda i psychologii indywidualnej Adlera jakim był V.E Frankl i jego 
szkoła logoterapii, w której sugeruje, że „człowiek ma zdolność do kreatywnego 
przekuwania negatywnych stron życia na coś pozytywnego i konstruktywnego. 
Innymi słowy, liczy się przede wszystkim to, aby jak najlepiej wykorzystać daną 
sytuację. Dobrostan eudajmonistyczny jest nazywany również dobrostanem 

 
10 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3888583/sjp (dostęp: 04.05.2022). 
11 https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/1428/2011_01_Wieckowski_127_137.pdf  

(dostęp: 04.05.2022). 
12 M. Argyle, Psychologia szczęścia, Wrocław 2004. 
13 A. Czerw, Psychologiczny model dobrostanu w pracy, wartość i sens pracy, Warszawa 2017 s. 23. 
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psychologicznym i jest postrzegany jako zaangażowanie człowieka w radzeniu sobie 
z wyzwaniami egzystencjalnymi, które pojawiają się podczas życia.14 

Jedną z najpopularniejszych koncepcją dobrostanu w nurcie 
eudajmonistycznym jest model psychicznego dobrostanu, który zaproponowała 
Carol D. Ryff (1989) Model ten jest oparty na wcześniejszych odkryciach 
psychologów humanistycznych i rozwojowych, którzy prezentowali cele i zasady 
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania jednostki. Carol Diane Ryff wzorowała się 
na dokonaniach: Carlsa Rogersa koncepcja osoby w pełni funkcjonującej, Bernice 
Neugarten procesów osobowościowych, Charlotty Buhler tendencji życiowych, 
Viktora E. Frankla woli sensu, Marie Jahody konceptualizacji pozytywnych kryteriów 
zdrowia psychicznego, Erika Eriksona i psychospołecznego modelu rozwoju, 
Gordona Allporta i koncepcji dojrzałości obejmującej poszerzanie możliwości 
własnego "ja", pozytywne relacje z innymi, poczucie bezpieczeństwa, Carla 
Gustawa Junga indywidualizacji, Abrahama Maslowa samo aktualizacji i koncepcji 
cech osób samorealizujących się.15 

Wszyscy ci badacze byli zainteresowani optymalnym rozwojem człowieka  
i możliwościami adaptacyjnymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania. 
Model dobrostanu Ryff ma charakter wieloaspektowy i wszystkie te aspekty wiążą 
się z zaangażowaniem jednostki w egzystencjalne wyzwania życia. W koncepcji 
dobrostanu psychicznego na podstawie obszernego przeglądu literatury Carol Ryff 
wyróżniła sześć niezależnych wymiarów optymalnego funkcjonowania człowieka:  

- autonomia, czyli zdolność według swoich własnych zasad; 
- samoakceptacja, czyli pozytywny stosunek do siebie samego; 
- panowanie nad otoczeniem, czyli zdolność do radzenia sobie z otaczającym 

nas światem, poczucie sprawstwa i aktywne uczestnictwo w otoczeniu 
jednostki; 

- rozwój osobisty, czyli możliwość rozwoju własnego talentu i potencjału, 
umiejętność doskonalenia swoich umiejętności, otwartość na 
doświadczenie; 

- cel życiowy, czyli umiejętność człowieka do osiągania poczucia sensu życia  
i realizacji zadań, kierowanie własnym życiem na osiąganie ważnych celów, 
zdolność do stawiania i realizacji ważnych zadań życiowych; 

- pozytywne relacje z innymi, czyli czerpanie satysfakcji z relacji z innymi 
ludźmi, doświadczanie ciepłych i pełnych zaufania relacji z innymi ludźmi, 
umiejętność doświadczania miłości i empatii wobec innych ludzi, 
wchodzenie w relacje głębokiej przyjaźni i intymności.16 

Wartość jej teorii polega na tym, że koncentruje się ona nie tylko na 
krótkotrwałym doświadczeniu pozytywnego afektu czy pozytywnych emocjach, jak 
w teoriach hedonistycznych, ale traktuje dobrostan bardziej holistycznie, jako 
nieodłączny element zdrowego rozwoju człowieka.17 

 
14 V. E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, 2016. 
15 C. D. Ryff, Psychological well-being revisited: Advances in Science and Practice. Psychother 

Psychosomatic, 2014. 
16 C. D. Ryff, Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. 

Journal of Personality and Social Psychology, 1989. 
17 C. D. Ryff, Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. 

Journal of Personality and Social Psychology, 1989, s. 57. 
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Caroll Ryff prowadzi swoje badania w sferach takich jak: rozwój człowieka, 
osobowość, relacje interpersonalne, rozwój zawodowy, zdrowie oraz 
psychopatologie Do pomiaru wyróżnionych przez siebie sześciu wymiarów 
dobrostanu zaproponowała kwestionariusz Psychological Well-Being Scales. 
Wykorzystuje się go do badań dobrostanu.18 

W Polsce problematyką szczęścia zajmowała się psycholog społeczny Janusz 
Czapiński. Opracował on Cebulową teorię szczęścia, która otrzymała taką nazwę  
z powodu swojego podobieństwa do warstw posiadanych przez cebulę. Teoria ta 
składa się z trzech warstw. Pierwsza warstwa, która leży najgłębiej, jest 
najstabilniejsza i wiąże się z wolą życia oraz jest wrodzonym elementem dobrostanu 
psychicznego. Drugą warstwą jest ogólne zadowolenie z życia związane  
z emocjonalnym postrzeganiem przez nas zadowolenia z życia. Trzecia warstwa jest 
najbardziej zewnętrzna i wiąże się z zadowoleniem z różnych dziedzin ludzkiego 
życia, takich jak: rodzina, posiadanie przyjaciół, dom, praca, warunki materialne. 
Według tej teorii wszystkie trzy warstwy są narażone na negatywne działanie ze 
środowiska zewnętrznego, ale największe niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, 
gdy negatywne wpływy z zewnętrz docierają do warstwy najgłębszej, która związana 
jest z wolą życia.19 

 
 

 
Rysunek nr 1: Cebulowa teoria szczęścia J. Czapińskiego. 
Źródło: J. Czapiński, Psychologia szczęścia, Przegląd i zarys teorii cebulowej, Warszawa 
1994, s. 13. 
 
 
 

 
18 C. D. Ryff, Psychological well-being revisited: Advances in Science and Practice. Psychother 

Psychosomatic, 2014. 
19 http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/babiarz_m5p.pdf (dostęp: 04.05.2022). 
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Czym zatem jest szczęśliwe i udane życie?  
Każdy z omawianych wyżej nurtów daje nam odmienną definicję tego zjawi-

ska, dla mnie bliska jest teoria Janusza Czapińskiego, który „szczęście opisuje jako 
subiektywnie postrzeganą lub odczuwaną pomyślność, dobry stan własnego życia, 
i dlatego też pojawia się często pojęcie dobrostanu psychicznego jako synonim 
szczęścia”. Nie da się zatem wskazać jedynie słusznej, właściwej i powszechnie 
uznanej definicji szczęścia, ale można je uznać jako wyraz bliskoznaczny określeniu 
„dobrostan psychiczny”. Natomiast Cebulowa teoria szczęścia jest najbardziej 
rozbudowaną teorią, która jest najbliższa polskim realiom.20 

W tym miejscu warto również przytoczyć badania przeprowadzone przez Sonję 
Lyubomirsky profesor psychologii z University of California. Z badań tych wynika, że 
40% szczęścia zależy od nas. Przeprowadziła ona wiele badań między innymi na 
bliźniakach, z których wiemy, że mamy wrodzone predyspozycje, by być bardziej lub 
mniej szczęśliwym, bardziej lub mniej depresyjnym. Autorka badań przekonuje, że 
istnieją sprawdzone naukowe dowody służące rozwojowi naszego dobrostanu. 
Jednak praca nad szczęściem wymaga regularności i zaangażowania. Nie ma 
magicznej recepty na szczęście, ale istnieją wskazówki, ćwiczenia, które możemy 
zastosować by być szczęśliwszymi.21 

Jako coach często swoim klientom zadaję pytanie: czego pragną w życiu? 
Prawie zawsze słyszę odpowiedź „Pragnę być szczęśliwy”, „Pragnę być szczęśliwa” 
Gdy jednak zapytam co oznacza dla Ciebie szczęście? Wówczas każdy mówi coś 
innego, ponieważ szczęście jest kwestią bardzo indywidualną. Ludzie wciąż 
poszukują na nie uniwersalnej recepty. W śród niektórych panuje przekonanie, że 
jeśli dokonają zmian w swoim życiu polegających na dążeniu do realizacji 
konkretnych celów np. zmiany warunków życia, kupnie nowego samochodu, 
większego mieszkania, modnej sukienki będą bardziej szczęśliwsi. To szczęście 
jednak okazuje się bardzo krótkotrwałe. Jednym z najbardziej ironicznych aspektów 
naszego dążenia do szczęścia jest właśnie to, że tak wielu z nas koncentruje się na 
zmienianiu uwarunkowań życiowych w złudnej nadziei, że te zmiany przyniosą 
szczęście. Wyniki badań jednak dobitnie pokazują, że próby zdobywania szczęścia 
przez zmienianie naszej sytuacji życiowej ostatecznie zawodzą. Dzieje się to za 
sprawą potężnej siły, którą psycholodzy nazywają hedoniczną adaptacją.  

 
Podsumowanie 
Po przeanalizowaniu licznej literatury jaka pojawiała się i pojawia w związku  

z tematem niniejszego artykułu bardziej naturalne wydaje się być ocena, że 
dobrostan psychiczny jest jedną z najistotniejszych rzeczy w życiu człowieka. Nie 
bez powodu poświęca się mu tyle miejsca w literaturze przedmiotu. Nieustannie 
pojawiają się nowe pozycje poruszające temat dobrostanu. Dzięki temu możemy 
dysponować coraz bardziej precyzyjnymi kryteriami, odróżniającymi dobrostan od 
samego dobrobytu, a także od ogólnego pojęcia „szczęście”. Faktem jest, że ludzie 
bogatsi są szczęśliwi, jednak nie jest to reguła sprawdzająca się w każdym 
przypadku. Dobrostan psychiczny nie jest w 100% rzeczą wrodzoną, nabywa się go 
w ciągu życia, a na jego poczucie mają wpływ rodzina, partnerzy, satysfakcjonująca 

 
20 K. Włodarczyk, Ekonomia wobec poczucia szczęścia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,  

2014, s. 76. 
21 S. Lyubomirsky, Wybierz szczęście. Naukowe metody budowania życia jakiego pragniesz, Warszawa, 

2011. 
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praca, dobre relacje z przyjaciółmi i wiele innych. Wciąż jednak nie wskazano i nie 
zbadano i nie wykazano wszystkich aspektów i determinant dobrostanu 
psychicznego. 

Omówieni w tym artykule badacze analizujący i badający dobrostan psychiczny 
wciąż powtarzają te same lub podobne tezy. W wielu pracach można napotkać 
wnioski mające ten sam sens, co w pracach innych autorów albo wnioski kompletnie 
się wykluczające, na skutek zastosowania odmiennych podejść metodologicznych 
lub metod i technik badawczych. Trudno jest przez to wytypować jednoznaczne  
i spójne elementy, wynikające z badań naukowców zajmujących się dobrostanem 
psychicznym współczesnych społeczeństw. Spory i różne rozważania jak również 
bark jednolitego i spójnego stanowiska w ramach wyznaczania ram teoretycznych  
i konsekwencji praktycznych omawianego zjawiska. A to właśnie jest konsekwencją 
stosowania wielu podejść i metod badawczych. 

 
Streszczenie 
Dobrostan jest bardzo trudny do zdefiniowania, ponieważ jest to pojęcie bardzo 

subiektywne. Wiele badań psychologicznych wskazuje na złożoność tego zjawiska. 
Celem artykułu jest określenie rozumienia dobrostanu w różnych koncepcjach 
hedonistycznych i eudajmonistycznych. Według badaczy zajmujących się 
dobrostanem psychicznym może on być traktowany jako wyznacznik pozytywnej 
adaptacji do kryzysu lub procesem adaptacji do wyzwań i wymagań. Może 
stymulować rozwój osobisty oraz prowadzić do kształtowania dojrzałej tożsamości 
osobowej a także może być subiektywnym uczuciem szczęścia oraz wyznacznikiem 
potencjału jednostki. W niniejszym artykule przedstawiono rozważania na temat 
dobrostanu, a także jego znaczenia w naszym życiu. 

Słowa kluczowe: dobrostan, szczęście, jakość życia, subiektywny dobrostan, 
poczucie dobrostanu. 

 
Summary 
Well-being is very difficult to define because it is a very subjective concept. 

Many psychological studies indicate the complexity of this phenomenon. The aim of 
this article is to define the understanding of well-being in various hedonic and 
eudaimonic concepts. According to researchers dealing with mental well-being, it 
can be treated as a determinant of positive adaptation to a crisis or a process of 
adaptation to challenges and requirements. It can stimulate personal development 
and lead to the formation of a mature personal identity, and can also be a subjective 
feeling of happiness and an indicator of an individual's potential. In this article 
considerations about well-being and its importance in our lives are presented. 

Key words: well-being, happiness, quality of life, subjective well-being, sense 
of well-being. 
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Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
 
ZNACZENIE STYLU WIĘZI DLA ROZWOJU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ 

 
 

Słowo inteligencja emocjonalna pojawiło się w psychologii niedawno, mimo 
tego cieszy się dużą popularnością. Sporo autorów poświęciło swój znaczny czas 
na pracę na temat inteligencji emocjonalnej, jednak pierwszy szanowany artykuł 
należał do Petera Saloveya i Johna Mayera pod nazwą Emotional Inteligence,1 
jednak dopiero książka Daniela Golemana Inteligencja Emocjonalna2 okazała się 
bestsellerem oraz zyskała doceniona przez sporą rzeszę czytelników. Od tego czasu 
termin inteligencji emocjonalnej jest z roku na rok coraz bardziej popularny  
w mediach, poradnikach, forach internetowych a także jest nieustannym 
przedmiotem nauki w dziedzinie psychologii.  

 
Pojęcie inteligencja emocjonalna 
Inteligencja emocjonalna do dziś nie ma jednoznacznego terminu, co badacz 

to inna teoria, każda teza posiada wiele składowych potwierdzających jej zasadność. 
Literatura przedmiotu jednak ukazuje nam kilka rywalizujących ze sobą modeli 
inteligencji emocjonalnej, najbardziej znane to model Saloveya i Mayera,3 Golemana 
4 oraz Bar-Ona.5 Pierwszy duet nazywa swoją koncepcję modelem zdolnościowym, 
ponieważ uznają, że inteligencja emocjonalna to zbiór zdolności umysłowych 
jednostki, natomiast idee Golemana i Bar-Ona określane są jako mieszane, gdyż ich 
zakres pojęcia inteligencji emocjonalnej włączają się również cechy niebędące 
zdolnościami umysłowymi, tudzież zawierają elementy fizjologii, motywacji oraz 
doświadczenia.  

 
Znaczenie stylu więzi dla rozwoju inteligencji emocjonalnej 
Mimo autonomicznych różnic w pojmowaniu inteligencji emocjonalnej, badania 

pokazują, że nie jest ona wartością wrodzoną, lecz jak pozostałe cechy psychiczne 
kształtują się u każdej jednostki w ciągu jej życia, tutaj powstaje pytanie jaki czynniki 
mają znaczenie dla uzyskania konkretnego stylu w rozwoju inteligenci 
emocjonalnej? W książce Jeana Pigeta Narodziny inteligencji emocjonalnej6 został 
wskazany niezbędny wyznacznik rozwoju inteligencji, mianowicie jest to aktywność 
samej jednostki, która opiera się na zdobytym doświadczeniu, pogląd ten jest 
uznawany do dziś. Istotą funkcjonowania inteligencji emocjonalnej jest połączenie 
poznania i emocji wraz z nabywaniem doświadczenia, stąd im bardziej będziemy 
aktywni społecznie, otwarci na nowe doświadczenia, nasze więzi będą bardziej 
emocjonalne, ale również zaangażowanie będzie wzrastać. Należy wspomnieć, iż 
indywidualna aktywność własna jednostki, która jest podstawowym czynnikiem 

 
1 P. Salovey, J. Mayer, Emotional Inteligence, 1990. 
2 D. Goleman, Inteligencja Emocjonalna, Poznań, 1997.  
3 P. Salovey, J. Mayer, Czym jest inteligencja emocjonalna? Poznań, 1999. 
4 D. Goleman Inteligencja Emocjonalna, Poznań ,1997. 
5 R. Bar-On, EQ, Toronto, 1997. 
6 J. Piaget, Narodziny inteligencji emocjonalnej, Warszawa, 1996.  
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wpływającym na rozwój inteligencji jest warunkowana przez możliwości i preferencje 
każdego człowieka. Mimo wewnętrznej motywacji istotna wartość w kształtowaniu 
więzi mają również czynniki zewnętrzne, środowisko, w którym się obracamy, więzi 
rodzinne, więzi które nawiązujemy od pójścia do przedszkola po więzi kulturowe, 
każde te środowisko stwarza warunki do działania, wymagania oraz dostarcza 
aktywności, kieruje naszymi przyszłymi wyborami, tym jak nasza inteligencja może 
wyglądać w przyszłości.  

 
Znaczenie rodziny a inteligencja emocjonalna 
Rodzina – największy czynnik środowiskowy, który od narodzin ma wpływ na 

aktywność jednostki oraz tym samym jej rozwój. W swojej publikacji na temat wpływu 
środowiska rodzinnego na rozwój inteligencji emocjonalnej7 Katarzyny Knopp 
rodzina jest naturalną grupą społeczną, gdzie centralne role powierz się matce i ojcu, 
rodzina stanowi wartość trwałą, jednak która może ulec dynamicznemu 
przekształceniu, poprzez bieg życia jednostek z których się składa. Opiera się na 
przyjętych społecznie tradycjach a także może rozwijać swoje własne – to właśnie 
pierwsze środowisko, w którym jednostka się znajdzie stanowi teren pierwszych 
doświadczeń ze światem zewnętrznym oraz innymi ludźmi. Rodzice znowu są 
pierwszymi osobami dorosłymi, które mają wpływ na dziecko najprawdopodobniej  
w najważniejszym okresie jego życia, kiedy jego cechy i zdolności się kształtują  
i zdecydowanie są najbardziej plastyczne. W rodzinie tworzą się różne style więzi, 
które mają wpływ na rozwój inteligencji emocjonalnej, Rodzina poprzez warunki 
które stwarza może stymulować albo hamować rozwój inteligencji, może również go 
zniekształcać na przestrzeni czasu, rodzina stawia jednostce określone wymagania 
oraz z pewnością dostarcza jej wzorców zachowań. Wszystkie zewnętrzne czynniki 
określające możliwości funkcjonowania dziecka to nie inaczej jak warunki 
środowiskowe w których przebywa, takie jak warunki fizyczne otoczenia – tj. od 
temperatury po określone środki aktywności, jakimi są zabawki, komputer, inne 
urządzenia elektroniczne, jak i te uwarunkowania psychospołeczne, które  
z pewnością decydują o możliwości wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi. 
Najbardziej korzystne dla rozwoju młodego człowieka jest takie kształtowanie 
warunków otoczenia, w którym przebywa, aby zaspokoić wszystkie potrzeby 
fizyczno- psychiczne, a na pewno potrzebę bezpieczeństwa, solidarności i łączności 
z bliskimi osobami, miłości, akceptacji i uznania. Podstawą zaspokojenia wielu 
potrzeb we wczesnym dzieciństwie mogą być narodziny oraz pielęgnacja 
przywiązania pomiędzy dzieckiem a opiekunem, badacze wykazują, że niemowlęta 
wykazują przywiązanie nie tylko do matki, ale do także do ojca.8 Niezależna jest 
jakość przywiązania do obu rodzajów, co więcej przywiązanie pomiędzy matką, a jej 
kolejnymi dziećmi może być całkowicie inne od charakteru relacji w każdej grupie 
społecznej. W profilu literatury przedmiotu może wymienić 3 najczęstsze rodzaje 
przywiązania, którymi są: przywiązanie zapewniające dziecku poczucie 
bezpieczeństwa, przywiązanie nie dające poczucia bezpieczeństwa z zachowaniami 
lękowo-opornymi oraz przywiązanie nie dające poczucia bezpieczeństwa  
z zrachowaniami lekowo-unikającymi.9 To skutek nieidentycznych stylów 

 
7 K. Knopp Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój inteligencji emocjonalnej, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu w Siedlach, 2007. 
8 A. Matczak, Zarys psychologii rozwoju, Warszawa, 2003.  
9 A. Matczak, Zarys psychologii rozwoju, Warszawa, 2003. 
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rodzicielskich. Jak wykazują badania, w kształtowaniu się bezpiecznej relacji 
przywiązaniu sprzyja zapewnianie dziecku stymulacji i wsparcia, emocjonalne 
współbrzmienie z nim oraz wrażliwość na jego potrzeby. Opiekunowie niemowląt,  
o typie przywiązania lękowo-opornego, w relacjach z dzieckiem wykazują brak 
wrażliwości na jego potrzeby, niekonsekwencję i nieadekwatność. Dzieci, 
charakteryzujące się przywiązaniem unikającym mają rodziców, którzy często są 
zniecierpliwieni, nieczuli na sygnały, płynące od dzieci i którzy wykazują tendencję 
do ich odrzucania.  

Badania jednakowo podkreślają znaczenie prawidłowej relacji dla rozwoju 
dziecka oraz jego inteligencji emocjonalnej, co wiąże się z relacją przywiązania  
z rodzicami oraz nauki funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. W nawiązaniu 
po raz kolejny do publikacji K. Knop Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój 
inteligencji emocjonalnej 10 rozwój więzi ma wpływ na jakość związków – na 
zdolność człowieka do wchodzenia na stałe w relacje i utrzymywanie ich oraz 
zdolność zintegrowania ich w poczuciu ja w związkach z innymi. Szczebel 
zaspokojenia zapotrzebowania każdego dziecka może decydować o prawidłowości 
jego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego, a także o kształtowaniu się 
wzorów społecznych i wpojeniu w środowisko społeczne. Wiele badań dowodzi, że 
brak zaspokojenia potrzeb u dzieci zaburza ich rozwój oraz funkcjonowanie w życiu 
dorosłym, tutaj można odnieść się badań Magdaleny Ryś, która wykazała, że brak 
zaspokojenia podstawowych potrzeb w dzieciństwie przez rodziców (tutaj głównie 
potrzeby miłości, więzi emocjonalnej, akceptacji i zrozumienia) prowadzi do 
niedojrzałej osobowości i ukierunkowania na własne ja , prawdopodobnie może stać 
się powodem braku zdolności do uczuć miłosnych oraz okazywania ciepła  
i życzliwości, utrudnia także osiągniecie dojrzałości emocjonalnej , powoduje częstą 
zmianę nastrojów, brak opanowania, stwarza trudności w nawiązywaniu trwalszych 
i głębszych więzi z innymi osobami, co w przyszłości może rodzić problemy  
w małżeństwie i w rodzinie. Ponadto może stać się przyczyną braku uczucia 
bezpieczeństwa w dorosłym życiu, a także osoby takie nie będą mogły akceptować 
siebie i innych. Stale niezaspokajanie przez najbliższe otoczenie wielu potrzeb 
dziecka od mulości poprzez uznanie aż do łączności wywołuję u niego uczucie braku 
ufności, izolowanie się z życia zespołowego oraz alienacje na kontakty społeczne,  
a także obniża zdolność działania. Główne środowisko społeczne jakim jest rodzina 
jest źródłem wymagań stawianych jednostce, w zależności od aktywności uważa się 
za pożądane i usiłuje skłonić dziecko do robienia ich, pozostałe zaś stara się 
zredukować a nawet całkowicie wyeliminować. Rodzina często posługuje się 
systemem nagradzania i karania, co oznacza że uzależnia jednostkę do nasycenia 
ściśle określonych potrzeb dziecka, co wiąże się z weryfikacją czy jego aktywność 
jest zgodna z wymaganiami, czy też nie. Więzi rodzinne mają wpływ na rozwój 
inteligencji dziecka nie tylko poprzez poziom zaspokojenia jego potrzeb, ale przede 
wszystkim przez wymagania jakie mu stawia oraz wzorce zachowana, których mu 
dostarcza. Procesy takie, jak: naśladowanie, modelowanie i identyfikacja odgrywają 
ważną rolę, rodzice są dla dziecka osobami znaczącymi, jak pełnią funkcję wzorów 
osobowych i wzorów zachowania, zaś relacje pomiędzy nimi, a dzieckiem stają się 

 
10 K. Knopp Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój inteligencji emocjonalnej, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu w Siedlcach, 2007. 
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wzorem modelu interakcji społecznych także poza środowiskiem rodzinnym. Dzieci 
obserwując własnych rodziców, poza naśladowaniem ich zachowania przejmują od 
nich przejawy uczuciowo-motywacyjne. Należy podkreślić, że tylko niektórzy ludzie 
są modelami zachowań. Generalnie można powiedzieć, że najsilniej wpływają na 
nas ci, których pożądamy jako źródła aprobaty naszych działań, przekonań, 
sądów.11 Czynnikiem, zwiększającym prawdopodobieństwo stania się modelem, jest 
przede wszystkim duży stopień uczestnictwa w procesie wychowania dziecka, 
istnienie silnej więzi emocjonalnej z nim, bliskość fizyczna oraz częste kontakty. 

Model ten potrafi rzutować na dziecko na dwa sposoby: powodować nowe 
rodzaje zachowań lub też modyfikując te, które już istnieją w programie dziecka. Na 
przykład dzięki identyfikowaniu się z matką lub ojcem, dziecko zdobywa 
podstawowe wiadomości o rolach społecznych i regułach, związanych z ich 
odgrywaniem. Rodzice mogą też wpływać na już przyswojony repertuar zachowań, 
na przykład sposób wyrażania emocji negatywnych. Na koniec warto dodać, że 
wymienione wcześniej mechanizmy wpływu otoczenia społecznego na dziecko 
przebiegają dwoma torami: jako świadoma praca wychowawcza oraz jako 
oddziaływania niezamierzone i nieświadome, które odgrywają wielką rolę i są tak 
silne, iż często osłabiają lub niwelują świadome zabiegi wychowawcze. 

 
Więzi na rozwój inteligencji emocjonalnej  
W poprzednich wersach wspomniano, iż, koncepcja Mayera i Saloveya 

zakłada, że proces nabywania umiejętności emocjonalnych trwa przez całe życie. 
Należy jednak zaznaczyć, że osiągnięcie ujętych w modelu umiejętności wymaga 
nieustannego wysiłku, wspartego szeroko rozumianą edukacją emocjonalną, której 
pierwszymi i najważniejszymi inspiratorami są rodzice oraz najbliższe otoczenie 
dziecka. Środowisko rodzinne tworzy konkretne warunki rozwoju, dzięki czemu 
zaspokaja potrzeby dziecka, określa oczekiwania wobec niego, umożliwia  
i motywuje go do przeżywania całego spektrum emocji, a także zapewnia możliwości 
obserwowania i naśladowania innych oraz wchodzenia z nimi w relacje. Dzięki temu 
jednostka uczy się, kiedy i w jaki sposób dawać wyraz swym emocjom, jak 
interpretować przejawy przeżyć i zachowań emocjonalnych u innych ludzi oraz jak 
kierować własnymi emocjami, by poprawnie się zachowywać. Mimo, iż zależność 
między środowiskiem rodzinnym, a kształtowaniem się inteligencji emocjonalne 
wydaje się oczywista, nadal nie ma wystarczającego potwierdzenia w zasobach 
doświadczalnych. Minimalna ilość badaczy która zajmowała się ww. zagadnieniem 
zgodnie przyznaje, że z pewnością istnieje związek pomiędzy poziomem inteligencji 
emocjonalnej badanych osób z ciepłem i okazywaniem im przez rodziców  
w dzieciństwie.12 Udowodniono także, że poziom inteligencji emocjonalnej matek 
pozytywnie współpracuje z poziomem inteligencji emocjonalnej ich dorosłych synów 
i córek, należy jednak dodać że całkowicie inna zależność wystąpiła w przypadku 
ojców.13 Oprócz wymienionych badań, w literaturze przedmiotu niewiele jest danych 
na temat bezpośredniej zależności pomiędzy czynnikami środowiska rodzinnego,  
a ogólnym poziomem inteligencji emocjonalnej. Stąd też w dalszej części rozważań 

 
11 W. Domachowski, Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa, 1999. 
12 J. D. Mayer, D. Caruso, P. Salovey, Emotional intelligence meets traditional standards for an 

intelligence, Intelligence 2000. 
13 M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa, Warszawa, 1977. 
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odwołano się do badań, które dotyczą wpływu rodziny na kształtowanie 
poszczególnych zdolności emocjonalnych. 

Istnieje również druga strona, środowisko rodzinnego o patologicznych 
cechach, które może zaburzać lub nawet uniemożliwiać nabywanie zdolności 
związanych z percepcją i rozpoznawaniem emocji i zachowań. Potwierdza to spora 
liczba badań. Badaczki Holley, Hodgins i Blech przeprowadziły badanie u studentów 
z rodzin, w których występowała przemoc pomiędzy matką, a ojcem oraz rodzin, 
gdzie takiej przemocy w ogóle nie było. Jak się okazało u badanych mających 
styczność z przemocą, występował deficyt w rozpoznawaniu pozytywnych emocji, 
lecz taki sam wynik badaczki uzyskały w rozpoznawaniu negatywnych emocji. Tą 
zaobserwowaną zależność można wyjaśnić tym, że osoby narażone na przemoc 
domową mają mniej możliwości obserwowania i doświadczenia emocji 
pozytywnych, dlatego wykazują trudności w rozpoznawaniu ich. Z kolei grupa osób, 
gdzie nie wykazano przejawów przemocy nie jest całkowicie odizolowana od emocji 
negatywnych, tyle tylko że w ich środowisku nie wiążą się one z przemocą. Grupa 
ta posiada więcej możliwości opanowania emocji pozytywnych, jak i negatywnych.14 
Niekiedy rozwój procesu rozwoju emocjonalnego jest zaburzony w rezultacie 
nieprawidłowych wymagań środowiska wobec wyrażania emocja, często dzieci są 
uczone przez rodziców, aby nie wyrażać jawnie pewnych emocji, a wręcz je tłumic, 
chodzi głownie tu o emocje negatywne, jak smutek czy rozczarowanie Blokowanie 
wyrażania emocji wobec rodziców może być przejawem wstydu bądź poczucia winy. 
Konsekwencje mogą być negatywne w odniesieniu nie tylko do wyrażania emocji, 
ale także w stosunku do form życia emocjonalnego. W przyszłości może dojść do 
odseparowania doświadczenia emocji od świadomości, co z kolei może prowadzić 
do pozbawienia ich dojrzałej postaci, osoba nie może zrozumieć ich dynamiki  
i traktuje je jak wroga.15 W rozwoju inteligencji emocjonalnej istotne znaczenie ma 
rozumienie i analiza emocji oraz wykorzystywanie wiedzy o nich. Ważną funkcję 
pełni tu zdolność do nazywania emocji i rozumienia relacji pomiędzy słowami,  
a emocjami. Język emocjonalny pomaga dziecku radzić sobie z własnymi emocjami, 
rozumieć reakcje na te emocje, dostrzegać związek pomiędzy emocjami,  
a wydarzeniami i kształcić regulację emocjonalną. W opanowywaniu przez dziecko 
zdolności integracji języka z przeżywanymi emocjami oraz wyrażania stanów 
emocjonalnych za pomocą środków werbalnych istotną rolę odgrywają rodzice. 
Najwyższym poziomem inteligencji emocjonalnej, według Mayera i Saloveya, jest 
świadoma i refleksyjna regulacja emocji. Osiągnięcie tego poziomu wymaga 
wykorzystania bardzo złożonych procesów poznawczych, przyjęcia przez jednostkę 
otwartej i akceptującej postawy wobec przeżywanych emocji oraz swego rodzaju 
dojrzałości psychicznej, co jak już wspomniano wcześniej, nie jest możliwe bez 
wsparcia i odpowiedniej stymulacji ze strony najbliższego otoczenia. 

 
Konkluzje końcowe 
Na zakończenie spekulacji dotyczących zależności pomiędzy znaczeniem stylu 

więzi dla rozwoju inteligencji emocjonalnej warto skierować uwagę na dwa aspekty 
środowiska rodzinnego, które mogą odgrywać tu ważną role. Chodzi o cechy 

 
14 P. Salovey, D. J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna: problemy edukacyjne, 

Re-bis, Poznań 1999. 
15 T. Maruszewski, E. Ścigała, Emocje–aleksytymia–poznanie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1998. 
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psychiczne najbliższych osób, rodziny oraz jej cechy formalne. Cechy osobowości, 
temperament czy też poziom intelektualny rodziców determinują ich sposób 
postępowania, ustosunkowanie emocjonalne, oczekiwania i wymagania wobec 
dziecka, a co się z tym łączy jego rozwój emocjonalny. Na przykład Hooven, Katz  
i Gottman stwierdzili, że jeśli rodzice dobrze orientują się w swych emocjach i radzą 
sobie z nimi, ich dzieci okazują im więcej uczucia, są bardziej odprężone, a ponadto 
rzadziej wpadają w przygnębienie i ogólnie lepiej radzą sobie z emocjami.16 Z kolei 
M. Kopacz dowiodła, że rodzice dzieci niedojrzałych społecznie i emocjonalnie 
często sami cechują się niskim poziomem dojrzałości społeczno-emocjonalnej, 
neurotyzmem, ponadto gorzej funkcjonują w rolach małżeńskich oraz częściej 
przejawiają nieprawidłowe postawy wobec dzieci.17 

Podsumowując całość rozważań na temat zależności pomiędzy znaczeniem 
więzi, a poziomem inteligencji emocjonalnej w środowisku można stwierdzić, że 
ciepło i czułość, wzajemny szacunek i empatia w pierwotnym środowisku jakim jest 
rodzina przyczyniają się do rozwinięcia u niego kompetencji społecznych  
i emocjonalnych. Prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby dziecka,  
w sposób adekwatny definiuje wymagania wobec niego, a także dostarcza mu 
wzorców zachowań emocjonalnych. Wymienione mechanizmy oddziaływania są 
warunkiem aktywności jednostki, a poprzez to jej rozwoju emocjonalnego. Należy 
pamiętać, że rodzina patologiczna, która nie spełnia swych zasadniczych funkcji 
opiekuńczych i wychowawczych, uniemożliwia nabywanie zdolności emocjonalnych 
i społecznych. 

 
Streszczenie 
Celem napisania tego artykułu jest próba wyjaśnienia jakie znaczenie mają 

więzi dla rozwoju inteligencji emocjonalnej. Pomimo różnic w postrzeganiu 
inteligencji emocjonalnej, zakłada się, że inteligencja emocjonalna nie jest cechą 
wrodzoną i rozwija się przez całe życie jednostki, podobnie jak inne cechy 
psychiczne. Ta umiejętność to powiązania emocji z wiedzą poznawczą. Własna 
aktywność jednostki, będąca podstawowym czynnikiem mającym wpływ na 
inteligencję emocjonalną jest częściowo zdeterminowana jego zdolnościami  
i preferencjami, choć są to również czynniki zewnętrzne zakorzenione w specyfice 
otoczenia każdego człowiek Oferujące określone warunki, stawiające konkretne 
wymagania i zapewniająca pożądane standardy dla indywidualnej działalności, która 
w istotny sposób wpływa na taką działalność. Największy wpływ na działalność 
jednostki, a tym samym na cały jej rozwój wywiera rodzina. Funkcjonalna rodzina 
odpowiednio zaspokaja potrzeby dziecka, określa swoje wymagania i dostarcza 
dziecku wzorców zachowań emocjonalnych. 

Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, relacje, rozwój inteligencji, emocje. 
 
Summary 
The purpose of this article is to try to explain the importance of the established 

bonds for the development of emotional intelligence. Notwithstanding the differences 
in perceiving emotional intelligence, it is generally assumed to be not an inborn 

 
16 Cyt. za: D. Goleman: Inteligencja emocjonalna, dz. cyt. 
17 M. Kopacz, Niedojrzałość emocjonalno-społeczna dzieci a poziom dojrzałości ich rodziców, Dział 

Wydawniczy Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990. 
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quality, and to develop throughout an individual’s lifetime, like other psychical traits. 
It is the ability to relate emotions to knowledge that constitutes the essence of 
emotional intelligence. Therefore, what matte, for the development of an individual 
is such experience gathered through his/her activity that favours the development of 
his/her emotions while at the same time directing the cognitive processes at them. 
An individual’s own activity, being the basic factor with an impact on the emotional 
intelligence, is partly determined by his/her capability and preferences, although it is 
also some external factors rooted in the specificity of everybody’s environment 
offering certain conditions, making certain demands and providing desirable 
standards for individual activity that significantly impacts such activity. What has the 
biggest impact on an individual’s activity and, thereby, on the whole of his/her 
development, is the family. A functional family provides for the child’s needs, 
adequately defines its demands, and provides the child with models of emotional 
behaviours. 

Key words: emotional intelligence, relationships, intelligence development, 
emotions.  
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INTERNET W EDUKACJI 
 
 

Istota sieci internetowej. E-learning XXI wieku 
Internet już od dłuższego czasu pełni ważną rolę w edukacji społeczeństwa. 

Poparcie przez  Unię Europejską działań na rzecz rozwoju nowych technologii 
informacyjnych przekłada się jednoznacznie na wsparciu finansowym wielu 
projektów badawczych, których celem jest propagowanie, rozwój i wykorzystanie  
e-learningu. E-learning jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi 
technologii informatycznych. Określany jest jako kształcenie na odległość – gdzie 
obejmuje on niemal wszystkie obszary działalności zarówno edukacyjnej, jak  
i oświatowej. Dynamicznej ewaluacji tej płaszczyzny sprzyja rozwój nowych 
technologii i urządzeń do przekazywania informacji, które tworzą zupełnie nowe 
możliwości kształcenia w branży edukacyjnej, począwszy od początku nauczania  
w szkołach podstawowych, a skończywszy na ostatnim stadium, jakim jest etap 
studiowania. 

Początek roku 2020 był rewolucyjny dla edukacji nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie. Specyfika obecnych czasów i pandemia COVID-19 ograniczyła  
w znacznym stopniu spotkania towarzyskie,  w tym również możliwość realizacji 
zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej w murach szkolnych. Edukacja zdalna 
odbywała się w polskich szkołach od marca do czerwca 2020 roku oraz od 
października 2020 roku do chwili obecnej. Pandemia doprowadziła do masowego 
zamykania szkół nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.  Biorąc pod uwagę wyżej 
wymienione okoliczności, nauka online stała się formą realizacji programu 
nauczania. Wiele podmiotów gospodarczych, instytucji edukacyjnych – w tym też 
szkoły, zostało zobligowanych do tego, aby w przyspieszonym tempie przystosować 
się do nauczania online i wdrożyć e-learning w pełnym zakresie. 

Dostęp do sieci internetowej w dobie XXI wieku stanowi więc nieodzowny 
element w procesie nauczania. Organem państwowym, który wydaje odpowiednie 
zalecenia w związku z wprowadzeniem, monitorowaniem oraz realizacją nad 
procesem nauki zdalnej jest Ministerstwo Edukacji i Nauki obecnie kierowane przez 
Ministra Przemysława Czarnka. 

Pomieszczenia w wielu salach szkolnych – nie tylko tych komputerowych – są 
wyposażone w sprzęt do pracy przy komputerze, który służy zarówno uczniom, jak  
i nauczycielom. Przyswajanie wiedzy w formie multimedialnej jest dużo szybsze od 
tradycyjnych metod nauki. Dzięki nim możemy połączyć formę nauki z rozrywką,  
a tym samym zwiększyć maksymalnie zaangażowanie i aktywność ucznia. 
Zastosowanie multimediów i dostępu do sieci pozwala na wielowątkową realizację 
tematów, wyjście poza utarte schematy nauczania. 

 
Rodzaje form zdalnych i narzędzi do realizacji połączenia  
W pełni zorganizowana lekcja zdalna wymaga również połączenia video  

i transmisji online. Istnieje na rynku wiele różnych platform, które służą do realizacji 
takich połączeń. W trakcie lekcji zarówno nauczyciel, jak i uczeń mogą skorzystać  
z formy przekazu obrazu w postaci włączenia kamery i przekazania video w czasie 
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rzeczywistym oraz emisji głosu przez użycie mikrofonu. Stosowane  formy nie mają 
charakteru jednostronnego, ale powinny być nastawione na formy interaktywne – 
rozmowę za pomocą czatu, bądź konwersację. Do najbardziej popularnych platform 
wykorzystywanych w branży szkolnictwa należy aplikacja Misrosoft Teams, pakiet 
Misrosoft Office 365. Na nauczycielu, jako administratorze grupy klasowej leży 
odpowiedzialność, aby w tego rodzaju aplikacjach w odpowiedni sposób 
skonfigurować zespół klasowy i nawiązać z uczniami połączenie. Sztuką jest 
zarządzanie takim zespołem klasowym, przez zamieszczanie atrakcyjnych 
materiałów dla grupy odbiorców. 

Należy mieć na uwadze również fakt, że poza samą realizacją materiału 
lekcyjnego w trakcie lekcji nauczyciel musi również sprawdzić obecność uczniów w 
trakcie połączenia oraz móc oceniać ich postęp nauki dzięki możliwości wstawiania 
odpowiednich ocen. W tej sytuacji narzędziem, które jest w Polsce praktykowane 
jest platforma LIBRUS: https://portal.librus.pl/. Pełni ono rolę dziennika 
elektronicznego, do którego dzięki specjalnie wygenerowanym danym dostępowym 
mają  możliwość wejścia nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice uczniów. Platforma 
LIBRUS dostępna jest w wersji desktopowej, jak i na urządzeniach mobilnych. 

 
Platformy edukacyjne 
Nauczyciel, który przygotowuje scenariusz lekcji online może odnaleźć w sieci 

różnego rodzaju zasoby w postaci portali edukacyjnych, które służą do interaktywnej 
edukacji. Portale, które są rekomendowane przez MEN to: 

- https://www.epodreczniki.pl – jest to darmowe narzędzie edukacyjne 
oferowane nauczycielom oraz uczniom. Można na tej platformie znaleźć 
materiały dydaktyczne, treści w formie testów, prezentacji, filmów, lekcje 
interaktywne, które nauczyciel może współdzielić z uczniami. Narzędzie jest 
bezpłatne, udostępnione na otwartej licencji Creative Commons, co oznacza 
że nauczyciele mogą go używać, modyfikować, przerabiać, drukować oraz 
kopiować. Opracowane zostało zgodnie z podstawą programowa dla szkoły 
podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Z platformy można 
skorzystać z różnego rodzaju urządzeń – komputer, laptop, smartfon. Jest 
dostosowana do uczniów, którzy mają różnego rodzaju dysfunkcje; 

- https://www.cke.gov.pl/ – Centralne Komisja Egzaminacyjna – na tej stronie 
uczniowie oraz nauczyciele znajdą materiały, które będą przydatne do 
usystematyzowania i utrwalania wiedzy w przygotowaniu do egzaminów;  

- https://lektury.gov.pl/ – portal ten pełni postać wirtualnej biblioteki, w której 
można znaleźć lektury szkolne przeznaczone dla uczniów szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych. Cały zbiór pozycji dostępny jest 
bezpłatnie, bez konieczności logowania się; 

- https://scholaris.pl/ – scholaris to portal wiedzy przeznaczony dla nauczycieli 
oraz uczniów, gdzie znajdziemy bezpłatne zasoby edukacyjne, 
dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Znajdziemy w nim gotowe 
scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, gry dydaktyczne oraz 
filmy; 

- https://polona.pl/ – jest to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych 
na świecie. Znaleźć tam można dużą liczbę pozycji, które w większości są 
dostępne bezpłatnie;  

- http://www.bc.ore.edu.p/ – jest to strona Biblioteki Cyfrowej Ośrodka 

https://portal.librus.pl/
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Rozwoju Edukacji (ORE). Oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla 
nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową; 

- https://platforma.bk.pan.pl/ – jest to serwis w ramach którego dostępne są 
liczne dokumenty, rękopisy, mapy, kolekcje malarstwa i inne bezcenne 
publikacje, często unikatowe na skalę światową; 

- https://ninateka.pl/edu – jest to serwis, w którym znajdują się filmy 
dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, 
zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje 
dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. 
Udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli oraz uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

- http://www.muzykotekaszkolna.pl/ – muzykotekaszkolna to serwis 
edukacyjny przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, wydawany przez Filmotekę Narodową – Instytut 
Audiowizualny. Zadaniem tego serwisu jest kształcenie odbiorców muzyki 
oraz aktywnych uczestników kultury, a także podniesienie poziomu 
powszechnej edukacji muzycznej w Polsce; 

- http://www.wlaczpolske.pl/ – jest to podręcznik dla młodych obywateli 
narodowości polskiej, którzy przebywają i uczą się za granicami kraju;  
https://przystanekhistoria.pl/,  
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne – portale, które 
zawierają zakres tematyczny z obszaru nauk historycznych; 

- https://www.kopernik.org.pl/ – jest to portal, który oferuje nauczycielom 
gotowe scenariusze lekcji, eksperymenty, webinaria i inne inspirujące 
materiały edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. 

Istnieją również interaktywne tablice, webquesty, podcasty, blogi oraz 
videocasty, które pedagog może wdrożyć do przygotowania ciekawego scenariusza 
lekcyjnego. Dzięki takim narzędziom możemy skorzystać z plansz, map, symulacji, 
modeli, rebusów, krzyżówek. Jednak samo wdrożenie takich elementów nie jest 
wystarczające – nauczyciel musi je odpowiednio wykorzystać i sformułować  
w ramach danego tematu lekcji. Dzięki temu rola ucznia nie kończy się tylko  
i wyłącznie na biernym siedzeniu w ławce szkolnej i wykonywaniu zaleceń 
nauczyciela. Jest on w pełni zaangażowany w realizację tematu wykorzystując swoje 
wszystkie zmysły – dzięki czemu uczniowie łatwiej przyswajają nowy materiał oraz 
szybciej zapamiętują wiedzę. Stosowanie przez grono pedagogiczne wyżej 
wymienionych materiałów interaktywnych wymaga od każdego nauczyciela nauki 
ich wykorzystania. 

Rolą nauczyciela jest bycie mentorem, pewnego rodzaju drogowskazem  
w procesie samodzielnego poszukiwania rozwiązań w ramach opracowania danego 
tematu przez ucznia. Nauczyciel powinien korygować działania klasy, motywować 
uczniów do nauki. 

Dzięki formom zdalnym pedagog ma możliwość zabrać uczniów na wirtualną 
wycieczkę. Na lekcji geografii klasa może więc udać się w góry, zobaczyć realnie 
tereny górskie, rodzaje skał, a na lekcji biologii nauczyciel może zabrać uczniów nad 
morze, aby zobaczyć organizmy żywe, które bytują w głębokich wodach. Nauczyciel 
historii ma możliwość odbycia wycieczki wraz ze swoją klasą do muzeum. 

Z każdym rokiem zwiększa się liczba obiektów, podmiotów, firm, które 
umożliwiają odwiedzenie i zobaczenie ich linii produkcyjnych, wewnętrznych struktur 
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dzięki formie wirtualnego spaceru. To wszystko daje uczniom oraz nauczycielom 
możliwość zobaczenia czegoś na żywo, ale bez wychodzenia z domu. W trakcie 
takich lekcji możliwe jest zadawanie pytań przewodnikom w czasie rzeczywistym. 

Dzięki formie zdalnej, online – możemy transmitować w trakcie lekcji różne 
ważne osobowości, nawiązać kontakt z ekspertami oraz autorytetami, którzy nie 
byliby w stanie pojawić się w szkole osobiście. 

Pomimo tego, że lekcje zdalne i korzystanie z sieci dają wręcz nieograniczone 
możliwości, trzeba mieć jednak na uwadze, że nauczyciel powinien stać nieustannie 
na straży. Powinien odpowiednio pokierować uczniem, aby ten korzystał z tych 
zasobów w sposób mądry i prawidłowy. 

 
Wyniki analizy w wybranej placówce edukacyjnej 
W niniejszym podpunkcie przedstawię wyniki ankiety, która została 

przeprowadzona przy współpracy z uczniami ze Szkoły Ponadpodstawowej nr 2  
w Jaworznie za zgodą Dyrektora Szkoły Pana dr Dobiesława Derdy. W badaniu 
wzięło udział 165 uczniów. Ankieta dotyczyła weryfikacji procesu nauki w formie 
zdalnej. Została utworzona przez funkcję „Formularze” na platformie Google. 
Uczniowie otrzymali ankietę za pomocą wiadomości prywatnej przy użyciu dziennika 
elektronicznego LIBRUS. Wyniki ankiety przedstawiają się następująco. 

 

 
 
Rysunek nr 1: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Stanowcza większość uczniów, ma świadomość tego, że szkoła przeszła 

całkowicie na używanie jednej platformy do nauki zdalnej Microsoft Teams. 
Odpowiedzi inne jak „nie” lub „nie wiem” mogą wynikać z faktu, iż uczniowie w swoim 
wewnętrznym środowisku kontaktują się dodatkowo za pomocą innych opcji. 
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Rysunek nr 2: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Ponad 50% osób, które udzieliły odpowiedzi w ankiecie, posiada informację, iż 
szkoła ma możliwość udostępnienia sprzętu komputerowego uczniom, którzy nie 
posiadają takiego sprzętu w domu co jest zgodne ze stanem rzeczywistym. 
Odpowiedzi „nie” lub „nie wiem” mogą świadczyć o tym, że znaczna część osób 
posiada jednak własny sprzęt komputerowy i nigdy nie potrzebowała dowiadywać 
się, czy placówka szkolna oferuje taką opcję.  
 
 

  
 
Rysunek nr 3: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Zdecydowana większość uczniów – 38,2% ocenia poziom komunikacji  

z nauczycielami, jako dobry, a 17% jako bardzo dobry. Świadczy to o tym, że 
nauczyciele faktycznie stają na wysokości zadania, aby nauka w formie zdalnej 
odbywała się z zachowaniem procesu edukacji na najwyższym poziomie. 33,9% 
uczniów uważa, że nauka poziom komunikacji z nauczycielami jest na poziomie 
dostatecznym, a 9,1% uczniów ocenia ten element jako mierny. Elementami, które 
mogą się przyczyniać na negatywny wpływ poziomu komunikacji może stanowić 
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sprawny sprzęt oraz sieć internetowa zarówno po stronie ucznia, jak i nauczyciela.  
 
 

  
 
Rysunek nr 4: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Lekcje w zdecydowanie przeważającej formie odbywają się w czasie 
rzeczywistym, jako wideokonferencja – 81,2%. Analizując wyniki ankiety można 
zauważyć, że wielu nauczycieli wprowadza w realizację programu nauczania formy 
interaktywne w postaci zadań online na platformach do tego przeznaczonych. 
 

 
 
Rysunek nr 5: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Zdecydowana większość uczniów 65,5% wskazała, że nie potrzebuje w trakcie 
nauki pomocy ze strony rodziców lub rodzeństwa. 30,5% badanych korzysta z takiej 
pomocy od czasu do czasu, a 4,8% odpowiedziała, że pomoc osoby bliskiej jest im 
potrzebna. Można zatem wnioskować, że uczniowie w sporadycznych przypadkach 
potrzebują dodatkowej pomocy poza rolą  nauczyciela przedmiotu do zrozumienia  
i zrealizowania treści z lekcji. 
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Rysunek nr 6: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Uczniom w edukacji zdalnej najbardziej podoba się elastyczny czas nauki – 

44,8%. Pomimo tego, że lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym wielu 
nauczycieli wydłuża czas na oddanie różnego rodzaju prac, mając świadomość tego, 
że każdy z uczniów korzysta z różnego sprzętu komputerowego, różnego dostępu 
do sieci internetowej, oprogramowania etc. i muszą oni mieć dopasowany czas na 
realizację treści wg wyżej zależnych czynników. Potwierdza to również fakt, iż 34,5% 
osób wskazało odpowiedź, że cenią możliwość dostosowania tempa i sposobu  
przyswajania nowej partii materiału. 31,5% badanych podoba się samodzielność  
w uczeniu się. 28,5% uczniów ceni spotkania online z klasą i nauczycielami dzięki 
możliwość połączenia przez wideokonferencję. 10,9% badanych podoba się forma 
realizowanych miniprotokółów. 
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Rysunek nr 7: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Uczniowie mieli również możliwość wskazania problemów z jakimi borykają się 
w trakcie nauki online. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią – bo aż 63,6% były 
to problemy techniczne. 38,8% uczniów wskazało niepowodzenia ze zrozumieniem 
nowych treści, a trzecim najczęściej powtarzającym się problemem – 9,1% była 
konieczność dzielenia komputera z rodzeństwem. Pytanie było pytaniem otwartym, 
gdzie była możliwość dopisania dodatkowej, własnej odpowiedzi. Skorzystało z tej 
opcji niewielu ankietowanych. Te osoby, które jednak dopisały coś od siebie 
wskazywały problemy takie jak:  

- natłok zbyt dużej ilości materiału; 
- wspólny pokój z rodzeństwem; 
- duża ilość czasochłonnych zadań; 
- za szybko realizowane treści. 
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Rysunek nr 8: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Większość uczniów posiada sprzęt indywidualny w ramach własnych potrzeb – 
85,5%. 14,5% musi dzielić komputer z rodzeństwem. 

 

 
 
Rysunek nr 9: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Zdecydowana większość osób, która ma konieczność dzielenia sprzętu 

komputerowego z rodzeństwem, dzieli go tylko z jedną osobą – bratem lub siostrą.   
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Rysunek nr 10: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Stanowcza większość osób bo aż 98,2% posiada dostęp do urządzenia 

mobilnego – smartfona lub tabletu z dostępem do sieci internetowej. Daje to 
dodatkowe możliwości połączenia się z nauczycielem w trakcie lekcji na wypadek 
braku dostępu do sprzętu komputerowego. Tylko nieliczni – 1,8% co stanowi  
3 osoby, wskazały odpowiedź, że takiego produktu nie posiadają.  

 

  
 
Rysunek nr 11: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
W temacie obciążenia nauką zdania są podzielone, co jest widoczne na 

powyższym wykresie. Największa liczba osób wskazała odpowiedź, że czują się 
obarczeni ilością nauki w sposób dostateczny, czyli średni. Pozostałe odpowiedzi 
rozkładają się w sposób w miarę równomierny. Może świadczyć to o tym, że każdy 
z uczniów ma inne uwarunkowania i środowisko pracy w formie nauki online co 
wpływa na poziom obciążenia ilością materiału. 
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Rysunek nr 12: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Większość ankietowanych – 71,2% osób zadania i nowy materiał realizuje 

systematycznie. 28,8% uczniów nie wykonuje powierzonych im zadań 
systematycznie. Ograniczenia w postaci nie realizowania materiału na bieżąco mogą 
wynikać z wcześniej uwzględnionych problemów technicznych, konieczności 
dzielenia komputera z rodzeństwem, etc. 
 

  
 

Rysunek nr 13: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Jeśli chodzi o ilość jednostki czasowej, jaką uczniowie przeznaczają na naukę 

w trybie zdalnym, większość osób ankietowanych wskazała odpowiedź 5-6 godzin 
dziennie – 44,2%. 33.3% uczniów wskazała odpowiedź, że uczą się dziennie 7-8 
godzin, 17,6% ankietowanych przeznacza na naukę 9-10 godzin dziennie. Z racji 
tego, że było to pytanie otwarte pojawiły się również dodatkowe odpowiedzi takie 
jak: „tyle co na lekcjach”. 
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Rysunek nr 14: Badanie statystyczne uczniów. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Pytaniem, które kończyło ankietę była ocena poziomu nauki zdalnej w ZSP2  

w Jaworznie przez uczniów. Wyniki wg powyższego wykresu są zadowalające. 
Zdecydowana większość ankietowanych – 49,1% wskazuje poziom nauki zdalnej, 
jako dobry lub bardzo dobry. 35.2% ankietowanych uważa, że realizacja programu 
w postaci online jest na poziomie dostatecznym. Tylko 15,8% uczniów uważa, że 
tryb nauki zdalnej jest na poziomie dopuszczającym lub niższym. 

Podsumowując wyniki powyższej ankiety możemy dojść do wniosku, że 
uczniowie sprawnie odnaleźli się w nowej rzeczywistości. W większości przypadków 
z łatwością przyswoili i przestawili się na nową formę realizacji zajęć szkolnych. 
Należy mieć na uwadze, że bardzo dużą zasługą w tym temacie wykazała się 
dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne. 

 
Plusy i minusy edukacji zdalnej. Idealne zasady E-learningu  
Zdalna forma edukacji – tak samo jak i jej tradycyjny odpowiednik – ma swoje 

zalety ale  również i wady. Dotyczą one zarówno prowadzących zajęcia, jak i samych 
uczniów. Będąc w pierwszej grupie – prowadzących – mogę stwierdzić, iż do 
głównych zalet nauczania w formie zdalnej należą: 

- zwiększona efektywność przekazywania wiedzy poprzez wykorzystywanie 
narzędzi takich jak prezentacje, testy przy pomocy platform edukacyjnych; 

- większa skuteczność w śledzeniu postępów uczniów oraz szybsza 
możliwość reakcji; 

- oszczędność kosztów związanych z dojazdem do szkół, wynajmowaniem 
sal; 

- oszczędność czasu związana z przygotowaniem oraz dojazdem do 
placówki; 

- oszczędność materiałów służących do przygotowywania testów, kartkówek 
etc.; 

- możliwość prowadzenia zajęć z dowolnego miejsca; 
- możliwość ponownego odczytu zajęć, powrotu do list obecności; 
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- możliwość lepszego dotarcia do uczniów, którzy są skryci, wstydzą się 
występować na forum. 

Rozważając natomiast problemy z jakimi boryka się kadra nauczycielska wobec 
edukacji on-line wybrałam i po krótce opisałam te według mnie najistotniejsze: 

- brak znajomości pełnego zakresu możliwości danej platformy  
e-learningowej. Mimo zalet płynących z możliwości nowoczesnych platform 
edukacyjnych, wielu prowadzących zajęcia nadal nie potrafi w pełni z nich 
korzystać. Nauczyciel prowadzący zajęcia w trybie zdalnym sam wpierw 
musi nauczyć się poprawnego korzystania z platformy e-learningowej. 
Wszystkie lekcje winny być przygotowane ze starannością biorąc pod 
uwagę techniczny punkt widzenia; 

- brak możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami, co za tym idzie – brak 
pełnej świadomości odnośnie tego, co tak naprawdę w momencie trwania 
zajęć uczeń robi. Nauczyciel musi umiejętnie skupiać uwagę swych uczniów 
w trakcie zajęć, by osiągane przez nich wyniki były rzetelnym 
odzwierciedleniem przekazywanej przez niego wiedzy. Prowadzący zajęcia 
muszą w sposób stały zachowywać czujność i nieustannie podejmować 
próby personalizacji cyfrowej nauki; 

- zwiększona trudność w budowaniu zaufania na linii nauczyciel-uczniowie.  
W każdym zespole potrzebny jest charyzmatyczny, konkretny ale  
i empatyczny lider. Biorąc za cel efektywność nauki każdy z nauczycieli musi 
stale budować zaufanie względem siebie, dawać jasne sygnały i tworzyć 
bezpieczną przestrzeń dla każdego ucznia. W trakcie trwania zajęć on-linę, 
kiedy uczniowie mają wyłączony przekaz video – budowanie takiego 
bezpiecznego obszaru jest trudne, co negatywnie wpływa na integrację 
grupy; 

- problemy techniczne spowodowane słabym łączem Internetowym lub 
przerwami w dostawie prądu. 

Biorąc pod uwagę zalety i wady e-learningu z punktu widzenia uczniów, moim 
zdaniem do najważniejszych korzyści płynących z tej formy edukacji można zaliczyć: 

- łatwość kontaktu z nauczycielem dzięki możliwości korzystania z czatów, 
komunikatorów platform; 

- nieśmiali uczniowie zamiast zadawać pytanie na forum gdy jest coś dla nich 
niezrozumiałe, mogą wrócić do danej lekcji wielokrotnie i sami odnaleźć 
odpowiedź na nurtujące ich pytania; 

- uczniowie oszczędzają czas potrzebny na dojazd do szkoły, zyskując dzięki 
temu większe możliwości własnego rozwoju; 

- uczniowie oraz ich rodzice oszczędzają pieniądze; 
- zmniejszone zostaje ryzyko występowania chorób zakaźnych; 
- następuje wzrost znajomości obsługi komputera, programów, Internetu; 
- nauczanie zdalne obniża stres zarówno psychiczny i fizyczny związany  

z relacjami na linii nauczyciele-uczeń oraz uczeń-uczeń; 
- uczniowie mają większy komfort psychiczny spowodowany zdobywaniem 

nauki w zaciszu własnego domu, stają się bardziej pewni siebie i otwarci. 
Głównym problemem zaś, z jakim borykają się uczniowie w trakcie edukacji 

zdalnej jest wedle mojej oceny obniżenie możliwości nabywania i rozwijania 
kompetencji miękkich. Młodzi ludzie przebywając fizycznie wśród swoich 
rówieśników zdobywają umiejętności, budują relacje międzyludzkie, uczą się 



182 

 

 

rozwiązywać konflikty i funkcjonować poprawnie pośród społeczeństwa. Biorąc 
udział w zajęciach on-line mają obniżone możliwości zdobywania życiowego 
doświadczenia i obniża się ich poczucie przynależności do danej społeczności. Do 
pozostałych wad e-learningu zaliczyć mogę: problemy techniczne z łączem 
Internetowym, brak dostępu do sprzętu, rozpraszające dźwięki dobiegające z tła. 

Podsumowując zalety i wady e-learningu mogę stwierdzić, iż według mnie tych 
drugich jest o wiele mniej. Nie zmienia to jednakże faktu, iż w celu zniwelowania jak 
największej ilości tych złych stron edukacji zdalnej, należy zastanowić się jakie kroki 
można byłoby w tym celu podjąć.  Jak możemy wyobrazić sobie idealny e-learning? 
Co każdy z nas by do niego dodał? Jakich rzeczy nam, jako społeczeństwu brakuje, 
aby nauka online odbywała się na najwyższym poziomie? Elementy, które według 
mnie można byłoby wyszczególnić to: 

- dostęp do najszybszej sieci internetowej bez żadnych ograniczeń. Nie 
miałoby tutaj wpływu miejsce zamieszkania danej osoby, cena etc; 

- dostęp do nowoczesnych urządzeń przez wszystkich uczniów, który byłby 
sfinansowany ze środków budżetu państwowego. Niestety często występują 
w tym temacie różnego rodzaju ograniczenia, do których przyczyniają się 
m.in. możliwości finansowe rodziców uczniów, sprawy logistyczne; 

- dobrze przeszkolona kadra dydaktyczna pod kątem funkcjonalności lekcji  
w sieci; 

- realizacja szkoleń państwowych z zakresu wdrażania i używania 
nowoczesnych metod realizacji lekcji online; 

- darmowe szkolenia dla uczniów z zakresu samodyscypliny; 
- zapewnienie wsparcia psychologicznego zarówno uczniom jak i rodzicom. 
 
Podsumowanie 
Mając na uwadze analizę wyników płynących z badań ankietowych, które 

zostały przeprowadzone przeze mnie na rzecz pracy podyplomowej oraz wiedzę 
zdobytą w trakcie studiowania informacji dotyczących przygotowania 
pedagogicznego mogę stwierdzić jednoznacznie, iż rola Internetu w edukacji jest 
przydatna, a nawet ułatwiająca w dużej mierze zdobywanie wiedzy. Fakt ten mogę 
poprzeć również własnymi doświadczeniami zbieranymi przez lata w pracy 
wykładowcy. Nauka prowadzona w formie e-learningu – podobnież jak w przypadku 
tradycyjnego nauczania  – ma zarówno swoje wady jak i zalety. Warto jednakże 
zaznaczyć, że najważniejszym jest fakt, iż e-learning daje możliwość nauki 
wygodnej, efektywnej oraz generującej niższe koszty niż forma tradycyjna. 
Jednocześnie należy zadbać o rozwój społeczny uczniów i znaleźć złoty środek 
pomiędzy edukacją zdalną a nabywaniem kompetencji miękkich przez uczniów.  
Przejście z tradycyjnej formy edukacji na tryb zdalny to ogromne wyzwanie dla 
wszystkich nauczycieli przekazujących wiedzę, uczniów ale i ich rodzin i pozostałych 
współuczestników życia szkolnego. Społeczeństwo musi na bieżąco uczyć się 
dostrzegania korzyści płynących z e-learningu, rozwiązywania problemów  
i wyciągania wniosków. Cyfryzacja procesów nauczania w ostatecznym rozrachunku 
może okazać się najkorzystniejszą formą edukacji, a przeprowadzona poprawnie 
może przynieść wiele pozytywów dla wszystkich. 

 
Streszczenie 
W związku z pandemią COVID-19 system edukacji szkolnej od marca 2020 
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zmuszony był przejść na formę zdalną. Pandemia doprowadziła do masowego 
zamykania szkół nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Nauka online stała się 
podstawową formą realizacji programu nauczania. Zarówno nauczyciele jak  
i uczniowie zobligowanie zostali do dostosowania się do nowych warunków. 
Przeszkód było wiele. Utrudniony kontakt z rówieśnikami, dostępność do sieci 
internetowej, sprzętu komputerowego etc. Dla niektórych osób powyższe czynniki 
były sprzyjające do przekazywania i przyswajania nowej wiedzy, dla innych wręcz 
przeciwnie. W powyższym artykule przedstawiam badania przeprowadzone wśród 
uczniów ZSP2  w Jaworznie nt. realizacji nauki w formie online. 

Słowa kluczowe: nauka zdalna, nauka online, edukacja zdalna, pandemia, 
COVID-19, Microsoft Teams, uczeń. 

 
Summary 
Due to the COVID-19 pandemic, the school education system was forced to 

switch to a remote form from March 2020. The pandemic has led to massive school 
closings not only in Poland but all over Europe. Online learning has become the 
basic form of curriculum delivery. Both teachers and students were obliged to adapt 
to the new conditions. There were many obstacles. Difficult contact with peers, 
access to the Internet, computer equipment, etc. For some people the above factors 
were conducive to the transfer and assimilation of new knowledge, for others it was 
quite the opposite. In the above article, I am presenting the research which were 
conducted among students of ZSP2 in Jaworzno on the implementation of online 
learning. 

Key words: remote learning, online learning, remote education, pandemic, 
covid, Microsoft Teams, student. 
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DIAGNOZA PEDAGOGICZNA I JEJ ZNACZENIE 
 
 

Wstęp 
„Pedagogika, jako teoria działania edukacyjnego, ma wiele dziedzin 

historycznych i współczesnych, filozoficznych i metodycznych, ogólnych  
i specjalnych, instytucjonalnych i personalnych”.1 Czy, oprócz badania 
podstawowych zagadnień i formułowania pojęć oraz paradygmatów naukowych 
wpisujących się w metodologię nauk pedagogicznych, jest w niej miejsce na analizę 
systemów i procesów kształcenia? „Czy jest w niej miejsce na osobną dyscyplinę, 
której przedmiotem byłaby diagnoza uczenia się?”.2 Aby odpowiedzieć na te pytania 
musimy przybliżyć sobie najpierw kilka podstawowych pojęć oraz określić co miałoby 
być (lub już jest) przedmiotem badań nad diagnostyką, a ściślej rzecz ujmując, nad 
diagnostyką pedagogiczną. 

 
Co to jest diagnoza? 
Pierwsze wzmianki o diagnozie można odnaleźć już w starożytności, w pracach 

Hipokratesa. Dotyczyły one troski o życie chorego oraz metod badań chorych i służył 
określaniu patologicznego stanu organizmu, przez co wiązało się ją ściśle  
z medycyną. Pomimo tego bezsprzecznego powiązania, diagnoza znalazła swoje 
miejsce także w wielu innych dziedzinach tj. psychologia czy socjologia; a za sprawą 
Marry Richmond, także w pedagogice. Czym więc, w najszerszym znaczeniu tego 
słowa, jest diagnoza? 

Definiuje się ją jako działanie i skutek procesu diagnozowania. We wstępnym 
etapie, proces ten polega na rozpoznawaniu, analizie i ocenie rzeczy lub sytuacji  
w celu określenia pewnych jej tendencji; w etapie końcowym, ma posłużyć do 
rozwiązania problemu lub do naprawienia powstałych błędów. Współczesna 
interpretacja tego terminu podkreśla więc jego dwa najważniejsze składniki  
i działania: po pierwsze - zebranie potrzebnych danych, po drugie – ich krytyczne 
opracowanie w drodze rozumowania. Dane pozyskiwane do przeprowadzenia 
diagnozy powinny być zebrane  w odpowiedni sposób, za pomocą specjalnie do tego 
przygotowanych skal, parametrów, wskaźników, narzędzi. Ich opracowanie 
natomiast, winno cechować się trafnością, rzetelnością i wieloaspektowością.  
W poznaniu diagnostycznym oprócz doświadczenia  oraz rozumowania należy 
zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny, a często pomijany element. Jest nim osoba 
diagnosty, który często poza doświadczeniem oraz znajomością danej dziedziny 
musi polegać także na swojej intuicji. Podsumowując, pytania które muszą być 
nieustannie rozstrzygane w procesach diagnostycznych prowadzonych na gruncie 
różnych nauk to między innymi: jakie są wzajemne relacje diagnozy i teorii  
w procesie diagnozowania, jakie jest znaczenie doświadczenia, a jakie rozumowania 

 
1 B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2009, s. 15. 
2 Tamże, s. 15. 
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w procesie diagnozowania społecznych zjawisk i procesów, jakie są relacje 
wzajemne między diagnozą a prognozą i wreszcie, jakie są sposoby oceny trafności 
diagnostycznej.3 

Zapoznanie się z uproszczonymi aspektami diagnozy, niezwykle 
podstawowymi zasadami jej przeprowadzania i funkcjonowania w różnych 
dziedzinach, pozwoli przejść do definicji tego pojęcia związanego już bezpośrednio 
z tematyką pedagogiki. 

 
Czym jest diagnoza pedagogiczna i czemu służy? 
Pokusić się można o stwierdzenie, że ilu teoretyków i badaczy, tyle określeń 

opisujących pojęcie diagnozy pedagogicznej. Cytując Stefana Ziemskiego należy 
przyjąć, że ,,diagnoza pedagogiczna to rozpoznawanie stanu rzeczy i jego tendencji 
rozwojowych na podstawie jego objawów i w oparciu o znajomość ogólnych 
prawidłowości”.4 Analizując słowa Wincentego Okonia natomiast, że to „rozpoznanie 
jakiegoś zdarzenia czy sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji  
i przygotowanie do działań naprawczych”.5 Najczęściej pod tym pojęciem rozumie 
się jednak opis pozytywnych i negatywnych właściwości psychofizycznych jednostki, 
wyjaśnienie problemów w jej funkcjonowaniu oraz prognozowanie skutków 
występujących nieprawidłowości w celu opracowania planu działań zmierzających 
do optymalizacji funkcjonowania tejże jednostki. Nadrzędnym jej celem jest więc 
rozpoznanie aktualnego „stanu rzeczy”, sytuacji, poziomu wiedzy i umiejętności, na 
podstawie obserwowalnych objawów, skonfrontowanie ich z ogólnymi 
prawidłowościami rozwoju i przygotowanie działań naprawczych. 

Diagnoza pedagogiczna spełnia trzy podstawowe funkcje: 
1. Stanowi punkt wyjścia w czynnościach projektowania; 
2. Pozwala na systematyczną kontrolę przebiegu procesu wychowania; 
3. Służy ocenie wyników działalności pedagogicznej umożliwiając kontrolę 

przebiegu działań i korektę danego lub następnego cyklu organizacyjnego 
działalności pedagogicznej. 

Do jej celów natomiast należą: 
1. Podjęcie racjonalnej decyzji o działaniu wychowawczym (użyteczność 

praktyczna diagnozy) jako jej cel główny, nadrzędny; 
2. Odkrycie, uzasadnienie określonych prawidłowości; 
3. Dostarczenie danych dotyczących roli i udziału różnych czynników 

środowiskowych w rozwoju, opiece i wychowaniu jednostek lub grup; 
4. Ukierunkowywanie działań, które mają zostać podjęte; 
5. Sprawdzanie, weryfikowanie, kontrola przebiegu wykonania przyjętego 

planu działania, weryfikowanie efektywność działania.6 
 
 

 
3 S. Banaszak, Teoria i empiria – kilka uwag metodologicznych i praktycznych (w:) Pedagogika jako 

humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne, red. D. Kubinowski, M. 
Chutoriański, Kraków 2017, s. 136. 

4 S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 68. 
5 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2006, s.29. 
6 S. Kawula, Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2001, s. 258-265. 
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Kto może być poddany diagnozie pedagogicznej? 
Diagnozie pedagogicznej poddawane są już dzieci przedszkolne, zwykle w celu 

określenia poziomu gotowości szkolnej, gdy rodzic lub nauczyciel waha się, czy 
dziecko może rozpocząć edukację w klasie I. Jest ona przeprowadzana również  
u uczniów klas I-III, zwłaszcza w przypadku zaobserwowania trudności z procesem 
pisania, czytania czy liczenia. Badane są także dzieci z klas IV-VIII, zwykle w celu 
przeprowadzenia badania kontrolnego (jeśli były badane wcześniej) lub wydania 
opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, np. dysleksji. Diagnozie 
pedagogicznej poddaje się także uczniów klas ponadpodstawowych oraz studentów 
(choć znacząco rzadziej). 

 
Jaka cechy powinna mieć prawidłowa diagnoza pedagogiczna? 
Wśród wielu cech jakie powinna posiadać prawidłowo przeprowadzona 

diagnoza pedagogiczna, ponad wszelkimi wątpliwościami, powinna stać cecha 
wszechstronności. Tylko wtedy otrzymamy rzetelną i fachową analizę, która jest 
podstawą do dalszej obserwacji i ewentualnej terapii diagnozowanego. 
Wszechstronna diagnoza powinna obrazować tempo, rytm i dynamikę rozwoju 
badanego oraz powinna być: 

1. Pozytywna – ma ujawniać nie tylko to, co nieprawidłowe czy zaburzone, ale 
akcentować to, co jest siłą i mocną stroną diagnozowanego; 

2. Profilowa – ma umożliwiać postrzeganie diagnozowanego w złożoności 
danych o jego funkcjonowaniu psychofizycznym z możliwością prezentacji 
graficznej; 

3. Rozwojowa – ma ujmować funkcjonowanie diagnozowanego w jego 
„stawaniu się” tj. analizować dynamikę rozwojową, określać, jakiego rodzaju 
zmiany rozwojowe stwierdza się w naturalnych warunkach edukacyjnych  
i rozwojowych, a także pod wpływem zaplanowanych oddziaływań 
rehabilitacyjnych; 

4. Kompleksowa – ma obejmować możliwie pełny zakres informacji  
o diagnozowanym, jego procesach intelektualnych, emocjonalnych, 
percepcyjnych, wykonawczych, wrażliwości społecznej; 

5. Ukierunkowująca – ma wspomagać i korygować proces rozwoju, tzn., że 
wskazania diagnostyczne służą konstruowaniu programów usprawniająco – 
korygujących rozwój diagnozowanego; 

6. Prognostyczna – ma pozwalać orientacyjnie przewidywać osiągnięcia 
diagnozowanego w różnych zakresach jego funkcjonowania społecznego i 
edukacyjnego; 

7. Nieinwazyjna – nie może stwarzać sztucznych sytuacji badawczych, ale 
wykorzystywać naturalne sytuacje procesu nauczania i z niego czerpać 
informacje o diagnozowanym. 

Szczególną uwagę powinno przyłożyć się także do odpowiedniej, przyjemnej  
i spokojnej, atmosfery w której diagnoza będzie przeprowadzana. Pozwala to 
rozluźnić się badanemu, co jest niezwykle ważne przy uzyskiwaniu ostatecznego 
wyniku badania. 

 
Procedura diagnozowania oraz jej etapy 
Procedura diagnozowania składa się z 3 faz – wstępnej, etapowej oraz 

końcowej. W etapie diagnozy wstępnej, diagnosta precyzuje zaobserwowane  
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możliwości i potrzeby wychowanka, określa jego potencjał, a następnie formułuje 
kierunki pracy np. wyrównanie deficytów, rozwijanie uzdolnień. Do przyjętych 
kierunków dostosowuje się odpowiednie sposoby pracy. W diagnozie etapowej, 
diagnosta ewaluuje przyjęte już kierunki pracy oraz określa uzyskane efekty. 
Wypracowane wyniki mają realny wpływ na pracę z wychowankiem w dalszym 
czasie. W tym momencie dokonuje się pierwszego porównania z fazą wstępną. 
Trzecia faza dotycząca diagnozy końcowej, opiera się na analizie umiejętności 
diagnozowanego oraz ustaleniu możliwych do zrealizowanie i ostatecznych efektów 
pracy. Etapy postępowania diagnostycznego obrazuje natomiast poniższy schemat: 
 

 
 
Rysunek nr 1: Etapy postepowania diagnostycznego. 
Źródło: Opracowanie na podstawie: A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962, s. 46. 

 
Opisując poszczególne etapy postępowania diagnostycznego należy wskazać, 

że: 
1. Opis stanu rzeczy (inaczej diagnoza typologiczna) to zestawienie, 

omówienie, charakterystyka danych z badań, w stosunku do których 
zachodzi potrzeba podjęcia działań profilaktycznych, terapeutycznych, 
opiekuńczo-wychowawczych itp.7 W tym etapie dokonujemy identyfikacji 
badanego stanu rzeczy poprzez przyporządkowanie  go do jakiegoś gatunku 
albo typu. Określamy, nazywamy dany stan rzeczy, problem, zaburzenie lub 
zaburzenia. Przyporządkowanie analizowanego zjawiska może być 
dokonane na podstawie literatury fachowej lub doświadczenia praktycznego 
diagnostyka.8 

 
7 A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1962, s. 46. 
8 S. Kawula S., Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska (w:) S. Kawula, Z. Dąbrowski,  

M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, Toruń 1980, s. 50. 
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2. Ocena stanu rzeczy to ustalenie kryteriów, z punktu widzenia których 
określamy analizowany stan za prawidłowy, częściowo prawidłowy lub 
zupełnie nieprawidłowy. Bierze się tu m.in. pod uwagę kryteria natury 
organizacyjnej, czy też kryteria pedagogiczne odnoszące się do rozwoju 
psychofizycznego człowieka w różnych fazach jego życia.9 Kryterium mogą 
być również normy (kryterium normatywno-wzorcowe), podobne układy 
(kryterium porównawcze) lub cele i zadania wychowawcze.10  

3. Konkluzja oceniająca to etap postępowania diagnostycznego, podczas 
którego, z uwagi na przyjęte wcześniej kryteria oceny badanego stanu 
rzeczy, podejmuje się decyzję o potrzebie (lub jej braku) podjęcia dalszych 
działań zmierzających do zmiany analizowanego stanu.11  

4. Wyjaśnianie przyczyn analizowanego stanu rzeczy to tłumaczenie 
istniejącego stanu rzeczy (dlaczego tak jest?). Na tym etapie można 
wyróżnić następujące diagnozy szczegółowe tj. diagnoza genetyczna 
(kauzalna, przyczynowa), funkcjonalna (znaczenia), diagnoza fazy oraz 
diagnoza prognostyczna (rozwojowa).12 

5. Postulowanie i przyjęcie hipotez to opracowanie projektu zmian w zakresie 
tego, co uznaliśmy za nieprawidłowe. Projekt powinien zawierać opis 
takiego stanu rzeczy, który jest korzystniejszy od istniejącego i który pozwoli 
na pełniejsze osiąganie założonych celów i zadań. W projekcie powinien być 
zawarty pewien wzorzec, model proponowanych zmian.13 Wysuwając 
określony projekt zmian przyjmujemy tym samym hipotezę (lub hipotezy), 
która zakłada pozytywny związek przyczynowo-skutkowy między projektem 
a pożądanym efektem. 

 
Narzędzia diagnostyczne 
Podobnie jak to dzieje się z ewolucją poglądów na temat modelu diagnozy, 

zmianom podlega też spojrzenie na metody, techniki i narzędzia badawcze. 
Dotychczas w diagnozie pedagogicznej zwykło się wyróżniać trzy główne metody, 
do których należały: wywiad, obserwacja zachowania i testowanie.14 Obecnie 
granice między poszczególnymi metodami diagnozy nie są aż tak ostre. Istotne jest, 
aby wszystkie metody, wraz z podporządkowanymi im technikami i narzędziami, 
służyły przeprowadzeniu wnikliwej, wieloaspektowej diagnozy funkcjonalnej. 
Ponownie ,,należy podkreślić, że dla zapewnienia najwyższej jakości diagnozy  
w procesie diagnostycznym powinna być stosowana triangulacja metod, polegająca 
na łączeniu danych pochodzących z wykorzystania zarówno metod ilościowych, jak 
i jakościowych”.15 

 
9 A. Podgórecki, Charakterystyka…, dz. cyt., s. 46-47. 
10 E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 24. 
11 A. Podgórecki, Charakterystyka…, dz. cyt., s. 16. 
12 S. Ziemski, Problemy… dz. cyt, .s. 62-71. 
13 A. Podgórecki, Charakterystyka…, dz. cyt., s. 47. 
14 Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, 

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001, s. 49-52. 
15 K. Krakowiak, Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowywania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla 
dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Warszawa 2017, s. 26. 
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Jak wybrać dobre narzędzie diagnostyczne? 
Pisząc o diagnozie, nie sposób nie wspomnieć o narzędziach diagnostycznych, 

od których w znacznym stopniu zależy trafność i rzetelność diagnozy. Diagnosta 
może sam opracować arkusze diagnostyczne albo zastosować gotowe wzory. 
Dokonując wyboru, powinien  uwzględnić jednak przede wszystkim spójność  
danego  narzędzia z przyjętym do realizacji programem, a także trafność doboru 
zadań diagnostycznych w zakresach tj.: czy sprawdzają stan osiągnięć we 
wszystkich sferach rozwojowych, czy umożliwiają dokonanie oceny umiejętności  
w kontekście gotowości szkolnej, czy polecenia są jednoznaczne, czy procedura 
oceniania zawiera proste kryteria, a także czy jest możliwość rzetelnego 
interpretowania wyników w odniesieniu do diagnozowanego oraz grupy. 

 
Komu potrzebne są wyniki diagnozy? 
Wskazując na przydatność diagnozy, należy odnieść się głównie do procesu 

kształcenia oraz do zapisów z podstawy programowej, z których jasno wynika, iż 
ocena uzyskana po przeprowadzonej diagnozie może pomóc: 

1. Rodzicom – w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia lub 
kontynuowania nauki w szkole, aby mogli  je wspomagać odpowiednio do 
jego potrzeb; 

2. Pedagogowi szkolnemu, nauczycielom – przy opracowaniu indywidualnego 
programu wspomagania i korygowania  rozwoju  dziecka, który będzie na 
bieżąco realizowany; 

3. Pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie 
skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

4. Sądowi, opiece społecznej czy innym instytucjom, dbającym o dobro 
dziecka. 

Diagnoza pedagogiczna, z racji kompleksowości i wieloaspektowości informacji 
które zawiera, jest niezwykle cennym i bardzo przydatnym dokumentem. Wskazuje,  
z jednej strony, czy (i ewentualnie jak) dziecko sobie radzi w danym momencie 
rozwojowym, określa co powinno umieć, nadrobić, nad czym (i w jaki sposób) 
powinno się dalej pracować. Z drugiej zaś może dotyczyć także pracy  
z dzieckiem zdolnym. Diagnoza opiera się wtedy na odkryciu potencjału dziecka 
oraz zaproponowaniu, jak można rozwijać jego talenty i pasje. 

 
Podsumowanie 
Nie podlega żadnym wątpliwościom fakt, że pedagogika zajmuje się bardzo 

różnorodną problematyką, której znajomość niezbędna jest nie tylko nauczycielom, 
ale również wszystkim tym, dla których nie obce są rozmaite formy edukacji, 
kształcenia i wychowania w różnych podmiotach opiekuńczo-wychowawczych, 
zakładach, organizacjach, oraz odpowiedzialnych za ich organizację z racji 
zajmowanego stanowiska. Różnym dziedzinom tego nauczania służą wskazania 
licznych, czasem pokrywających się, a czasem zupełnie odrębnych nauk 
pedagogicznych. Niniejsze opracowanie wskazało, że kolejną, stosunkowo młodą, 
ale niezwykle ważną i rozwojową, dyscypliną pedagogiczną jest diagnostyka 
edukacyjna. 
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Jej paradygmat naukowy, choć oparty na zbiorze uznanych już założeń, pojęć 
i metod, nie jest jeszcze do końca ustalony.16 W swoich założeniach graniczy on  
z diagnostyką psychologiczną (skoncentrowaną na osobowości ucznia) oraz 
socjologiczną (badającą wpływy środowiskowe). Dąży do usystematyzowania 
informacji o przebiegu i wynikach uczenia się, kształcenia i wychowania poprzez 
odpowiedni opis, badanie przeprowadzane za pomocą wymiernych metod 
pomagających wyjaśniać sposoby rozpoznawania sytuacji dydaktycznej  
i wychowawczej diagnozowanego. Dzięki swojej kompleksowości oraz 
wieloaspektowości prowadzonych badań i działań pozwala diagnoście  
w odpowiednim czasie zauważyć i określić niebezpieczne (choć nie tylko) 
zachowania i mechanizmy, które utrudnią prawidłowe funkcjonowanie 
diagnozowanego w różnych dziedzinach oraz kategoriach życia. 
 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu diagnozy pedagogicznej, której 

znaczenie z roku na rok wzrasta. Jego celem jest wyjaśnienie definicji diagnozy, jej 
celów, funkcji oraz cech. W pracy omówiono uproszczoną procedurę oraz etapy 
przeprowadzania diagnozy w naukach pedagogicznych. Wskazuje jakimi 
narzędziami może posługiwać się diagnosta i komu wyniki takiego badania są 
przydatne. 

Słowa kluczowe: pedagogika, diagnoza, diagnoza pedagogiczna, 
postępowanie diagnostyczne, narzędzia diagnostyczne, procedura. 

 
Summary 
This article is devoted to the issue of pedagogical diagnosis. Its importance 

increases from year to year. The purpose of this article is to explain the definition of 
diagnosis, its goals, functions and features. The work discusses a simplified 
procedure and stages of diagnosis in pedagogical sciences. It indicates what tools  
a diagnostician can use and to whom the results of such a test are useful. 

Key words: pedagogy, diagnosis, pedagogical diagnosis, diagnostic 
procedure, diagnostic tools, procedure. 
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