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Od REdakCjI
Jacek Cheda
Oddajemy trzydziesty siódmy numer „Karpackiego Przeglądu Naukowego”, poświęcony przede wszystkim naukom prawnym, o polityce i administracji, ale także naukom
historycznym oraz naukom o zarządzaniu. Uzupełnieniem rozpraw naukowych są,
będące integralną częścią czasopisma, recenzje monografii. W części pierwszej prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera artykuł pt. „Reformy” i „deformy”
systemu ochrony zdrowia w Polsce w okresie „dobrej zmiany”. Cz. II – zmiany organizacyjne systemu autorstwa Roberta Krzemienia, w którym przybliżył problem zapowiadanych i realizowanych tzw. reform systemu ochrony zdrowia, które są w naszym
kraju nierozerwalnie związane z szeroko pojętą polityką państwa, gdyż (w polskich
warunkach) wszystkie decyzje, związane ze zmianami (reformami i „reformami”)
w tym sektorze, są w zasadzie uzależnione od decyzji aktualnie rządzących ugrupowań
(ich „woli politycznej”). Autor przedstawił, choć jedynie w bardzo ogólnym zarysie,
wdrażany przez obóz „dobrej zmiany” przed wybuchem pandemii COVID-19 model
systemu ochrony zdrowia, wskazując na zapowiedzi reform i ich liczne mankamenty.
Autorem kolejnego artykułu pt. Procesy centralizujące władzę publiczną w Polsce w latach 2015-2021. Wybrane przykłady i wnioski jest Dariusz Klimczak. Artykuł ma na
celu przedstawienie wybranych przykładów działań partii Prawo i Sprawiedliwość,
w ramach rządu Zjednoczonej Prawicy, w kierunku zmian przepisów prawa prowadzących do centralizacji władzy publicznej w Polsce. Wskazano w nim dwa, istotne
z punktu widzenia samorządu terytorialnego przykłady: wojewódzkich funduszy
środowiska i gospodarki wodnej a także funduszu rozwoju kultury fizycznej. Poprzez
analizę funkcjonowania obu podmiotów, przed i po objęciu władzy przez Prawo
i Sprawiedliwość w 2015 r., Autor omówił proces odbierania kompetencji samorządowi terytorialnemu i przekazywania tychże do instytucji centralnych. Przedstawił także
inne przykłady działań osłabiających konstytucyjną zasadę decentralizacji władzy
publicznej w Polsce, zarówno te, które weszły w życie lub które upadły pod presją
opinii publicznej, jak i projekty, które są przygotowywane do realizacji.
Autorką artykułu pt. Wybrane aspekty prawno-pedagogiczne opieki nad dzieckiem
w rodzinie jest Edyta Wiszniewska. Autorka, uznając prawo do życia w rodzinie
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– jako jedno z podstawowych praw dziecka – obok godności, ochrony życia, zdrowia,
nietykalności cielesnej, wolności osobistej, wolności od dyskryminacji, podjęła próbę
przybliżenia prawnych gwarancji jego ochrony, szczególnie w oparciu o przepisy
Konwencji o prawach dziecka, Konstytucji RP oraz ustaw zwykłych, przede wszystkim
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Autorka omówiła istotę opieki w odniesieniu
do władzy rodzicielskiej. Wskazała rolę rodziny funkcjonalnej w stworzeniu dziecku
właściwych warunków opiekuńczych, wychowawczych i socjalizacyjnych, poprzez
zaspokojenie potrzeb natury biologicznej, psychicznej i społecznej. Odniosła się także
do ingerencji instytucjonalnej, jeśli rodzina, z różnych powodów, nie jest w stanie wypełniać swojej roli opiekuńczej i wychowawczej wobec dziecka. Jacek Cheda to Autor
artykułu pt. Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim. Część 2. Rodzaje i kategorie utworów. W niniejszy artykule, będącym drugą częścią cyklu artykułów
na temat przedmiotu prawa autorskiego, Autor dokonał charakterystyki utworu jako
przedmiotu prawa autorskiego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor omówił pozaprawne i prawne
ujęcie utworu, scharakteryzował także wytwory intelektu człowieka niebędące utworami. W podsumowaniu autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy w obecnym
brzmieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, istnieją problemy interpretacyjne odnośnie rozumieniu pojęcia utworu,
czy w praktyce łatwo zakwalifikować konkretny wytwór ludzkiego intelektu czy nie,
i jaką rolę w tym procesie odgrywają sądy. Emilia Szczęsna jest autorką artykułu
pt. Sankcja administracyjna a zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania względem władzy publicznej. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki
sposób procedura administracyjna stosowana przez państwo w sytuacji naruszenia
prawa, wpływa na jedną z podstawowych zasad obowiązujących w relacji państwo
-obywatel, a mianowicie na zasadę pogłębiania zaufania uczestników postępowania
względem władzy publicznej. Wskazując na takie elementy jak: procedura nakładania
sankcji administracyjnej na przykładzie prawa ochrony środowiska, adekwatność
wysokości sankcji do łamania przepisów, a także zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w czasie stanu epidemii i epidemii, Autorka scharakteryzowała przemianę,
która zaszła w organach administracji publicznej od czasów Polski Ludowej, aż po
współczesność. Z kolei Dorota Janułajtys w artykule pt. Szkoła w systemie wsparcia
instytucjonalnego i specjalistycznego uczniów z wielopłaszczyznowymi trudnościami zwróciła uwagę na wielopłaszczyznowe trudności uczniów w szkole wynikające
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z różnorodnych problemów funkcjonalnych przejawianych w obszarach: szkolnym,
rodzinnym, rówieśniczym i lokalnym, obejmujące zarówno zaburzenia indywidualne,
jak i rodzinne, środowiskowe czy relacyjne. Za cel Autorka postawiła sobie ukazanie
rzeczywistych możliwości polskich szkół w zakresie pomocy terapeutycznej, pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej. Wyjaśniła także, jakie możliwości ma
współczesna szkoła w zakresie wsparcia uczniów i rodziców w wymiarze prawnym,
emocjonalnym i specjalistycznym. Opisała także możliwości reagowania w sytuacjach
trudnych oraz zasady współdziałania instytucjonalnego, biorąc pod uwagę konieczność zmian w oświacie i współczesne problemy psychospołeczne.
Piotr Zalewski w artykule pt. Narkotyki. Od problemu zdrowia publicznego do
zagrożeń bezpieczeństwa przedstawił negatywne skutki zażywania narkotyków, jako
współczesnego problemu zdrowia publicznego i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Autor
pokazał złożoność problemu zażywania narkotyków w perspektywie definiowania
zjawiska. Odniósł się do kulturowej obecności narkotyków w różnych społecznościach
świata, a także omówił proces kształtowania się modeli polityki państwa wobec narkotyków i handlu nimi. Podjął się także próby odpowiedzi na pytanie, czy podejmowane od wielu lat interdyscyplinarne badania związane z problematyką społecznych,
zdrowotnych i prawnych skutków uzależnienia od narkotyków, dały jasne odpowiedzi
na temat etiologii i ewolucji tego zjawiska. Wojciech Mucha i Arkadiusz Rudolf
w opracowaniu pt. Wpływ epidemii SARS-CoV-2 na działalność drużyn harcerskich
Związku Harcerstwa Polskiego w województwie Dolnośląskim zwrócili uwagę na wybrane aspekty pracy drużyn harcerskich w Związku Harcerstwa Polskiego w okresie
epidemii SARS-CoV-2. Autorzy, koncentrując się na uwarunkowaniach prawnych
oraz stosowaniu metody harcerskiej, dokonali analizy barier oraz ich skutków, jakie
pojawiły się po wprowadzeniu i zastosowaniu reżimu sanitarnego w drużynach harcerskich. Szczególną uwagę zwrócili na pracę drużynowych z harcerzami w czasie
pandemii. Józef Mandziuk, w artykule pt. Polscy pielgrzymi do Ziemi Świętej w czasach
staropolskich przestawił problematykę polskich pielgrzymów do Ziemi Świętej od
średniowiecza do końca czasów staropolskich. W opracowaniu przybliżone zostały
sylwetki zarówno polskich książąt i rycerzy z epoki średniowiecza, na czele z uczestnikami wypraw krzyżowych, jak i przedstawicieli polskiej szlachty, mieszczaństwa
i duchowieństwa. Szczególną uwagę Autor zwrócił na polskich pątników, którzy
pozostawili relacje z podróży do Palestyny, przede wszystkim na księcia Mikołaja
Krzysztofa Radziwiłła „Sierotkę” oraz Tomasza Stanisława Wolskiego, szlachcica

9

Od redakcji

z doby saskiej. Iwona Lis w artykule pt. Motywacja a jakość pracy pracownika przedstawiła problematykę motywacji pracowników i jej wpływu na jakość i efektywność
pracy w przedsiębiorstwie. Uznając motywacje za siłę motoryczną ludzkich zachowań
i działań oraz za jeden z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy,
Autorka omówiła sposoby wpływania na motywację pracowników. Przedstawiła teorie
motywacji oraz finansowe i pozafinansowe czynniki motywujące do pracy. Zwróciła
także uwagę na ich znaczenie w konstruowaniu optymalnych systemów premiowania,
wpływających na zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości wykonywanej pracy.
W części drugiej prezentowane są recenzje monografii. Pierwsza z nich to recenzja
książki: Krzysztofa Piersa, Złota rybka w szambie. Jak pokonać uzależnienie od smartfona i Internetu, Wydawnictwo JAGUAR, Warszawa 2020, ss. 223 autorstwa Marii
Łukawskiej. Druga to recenzja książki: Andrzeja Bałandynowicza, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty antropologiczno-filozoficzne, Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, ss. 625, napisana przez Edytę Wiszniewską.
Mamy nadzieję, że zarówno rozprawy naukowe, jak i recenzje publikacji, podejmują
tematy ważne ze społecznego punktu widzenia, tym samym spotkają się z zainteresowaniem czytelników, skłonią do refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

ROZPRaWY NaUkOWE

„Reformy” i „deformy” systemu ochrony zdrowia
w Polsce w okresie „dobrej zmiany”. Cz. II – zmiany
organizacyjne systemu
Robert Krzemień1

Wstęp
Jednym z fundamentów funkcjonowania gospodarki każdego państwa jest sektor
ochrony zdrowia, a właściwe dopasowanie przyjętego modelu ochrony zdrowia do
całościowo rozumianego systemu społeczno-gospodarczego państwa, jest warunkiem
sprawnej realizacji polityki zdrowotnej. Oczywiście, niezależnie od przyjętego i realizowanego modelu, system ochrony zdrowia jest przedmiotem nieustannych napięć
– politycznych, społecznych, ale też ekonomicznych, zwłaszcza gdy społeczeństwo,
w sposób obiektywny lub subiektywny, postrzega (a tak jest zazwyczaj), niespójność
systemu z oczekiwaniami.
Stan polskiego systemu ochrony zdrowia był, i wciąż jest, dalece niezadowalający,
nie tylko w opinii pacjentów, postrzegających ten problem z indywidualnej perspektywy, a więc bardzo subiektywnie, ale również ekspertów, mających - przynajmniej
w założeniu - bardziej kompleksowy ogląd sytuacji. Zmiany podejmowane w systemie
ochrony zdrowia, nieraz pod przemożnym wpływem jednostronnej oceny politycznej,
różnych grup interesów, bądź pod naciskiem nasilonych protestów kolejnych grup
kadry medycznej, niezależnie od ich skali i kierunku, są zawsze jedną z najbardziej
wrażliwych społecznie kwestii, a ożywiona dyskusja na temat reform i „reform” zdrowotnych w Polsce toczy się od lat, budząc wiele emocji i kontrowersji. Zarówno
bowiem wśród przedstawicieli zawodów medycznych, jak też polityków i „zwykłych”
obywateli, nie ma (i zapewne nie będzie) zgody ani co do oceny przyczyn i charakteru
obecnych problemów, ani co do kierunków proponowanych zmian.
Ochrona zdrowia w Polsce stała się także wręcz areną walki politycznej, w tym
o uznanie i o głosy wyborców („suwerena”), co uniemożliwia tworzenie jakiegokolwiek rozwiązania systemowego, skutecznego i racjonalnego prawa oraz sformułowanie
skutecznej polityki zdrowotnej, choćby w bieżącej perspektywie. Jakiekolwiek reformy

1. Dr R. Krzemień, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
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nie mogą przynieść dobrych efektów także wtedy, gdy brakuje (a przecież brakuje) profesjonalnej, kompleksowej, a przy tym w pełni udokumentowanej, diagnozy
systemu, wykonanej przez ekspertów, a nie polityków, która mogłaby być podstawą
sporządzenia, równie kompleksowego jak diagnoza, projektu całościowej reformy
systemu ochrony zdrowia, a nie jednostkowych, incydentalnych zmian, tylko zaburzających, już i tak mocno zachwianą, równowagę tego systemu – a przecież widoczna
jest konieczność realizacji reformy z jednej strony wyważonej, zaś z drugiej strony
dobrze rozłożonej w czasie, by w żadnym momencie nie przysparzała dodatkowych,
negatywnych efektów zdrowotnych i jednocześnie reformy podjętej ze zrozumieniem
konieczności, przyczyn i następstw zmian, dla której istniałoby społeczne poparcie.
Musi to jednak być reforma, w którą zaangażują sie profesjonaliści, a nie kolejni,
obdarzeni (we własnym mniemaniu) wszechwiedzą, politycy, która przez to nie będzie zarzucona, czy zmieniana - gdy zmieni się władza - przez kolejne koterie i kliki
polityczne. Reform systemu ochrony zdrowia nie należy zatem łączyć z – mniej lub
bardziej świadomą – destrukcją tego systemu, której od kilku lat nieustannie doświadczamy.
W artykule pominięto najnowsze kwestie polityki zdrowotnej, zwłaszcza działań
podejmowanych w 2020 r., związanych przede wszystkim z (pozorowaną) walką
z zagrożeniem pandemicznym, które nie nadają się – bez odpowiedniej perspektywy czasowej i bez dostępu do prawdziwych, czy choćby wiarygodnych informacji,
a takich dziś przecież nie mamy – do jakiejkolwiek analizy i oceny, mającej cechy
naukowości. Powinny one raczej stać się (uprzednio) przedmiotem zainteresowania
instytucji kontroli państwowej, a w dalszej kolejności prokuratury i niezależnych
sądów – jeśli te uda się jeszcze odbudować.

System ochrony zdrowia w polityce zdrowotnej państwa
Zainteresowanie polityki społecznej zdrowiem i polityką zdrowotną wynika z tego,
że dostęp społeczeństwa do świadczeń medycznych jest z całą pewnością jednym
z podstawowych elementów bezpieczeństwa społecznego obywateli; tym samym
polityka społeczna musi zajmować się tworzeniem odpowiednich warunków dla
zdrowia społeczeństwa oraz wyrównywaniem możliwości dostępu do służby zdrowia.
Kategoria zdrowia pozostaje wciąż także w zakresie zainteresowania ekonomii, czy
polityki ekonomicznej, przez którą traktowana jest jako wartość poniekąd instru-
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mentalna, tworząca określone ramy społeczne i ekonomiczne do podnoszenia jakości
życia, biorąc przy tym pod uwagę koszty podniesienia jakości życia (w sensie poprawy
stanu zdrowia społecznego), w kontekście społeczno-ekonomicznym2.
Tradycyjnie politykę zdrowotną określa się jako działalność mającą na celu poprawę stanu zdrowia, zaspokajanie potrzeb zdrowotnych albo udzielanie świadczeń
zdrowotnych3, bądź jako strategię służącą kontrolowaniu i optymalizowaniu wykorzystywaniu wiedzy medycznej i dostępnych zasobów, stosowanych do rozwiązywania problemów zdrowotnych4. Jako część polityki społecznej, polityka zdrowotna
powinna być mocno osadzona w realiach społeczno-ekonomicznych i być wyraźnie
zorientowana na zapewnienie warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia w skali
całego społeczeństwa.
W procesie tworzenia polityki zdrowotnej szczególnie ważnym celem wydaje się być
zapewnienie jak najpełniejszej dostępności świadczeń, polegającej na dostosowaniu:
– wielkości oraz struktury zasobów – do wielkości oraz struktury potrzeb populacji,
– rozmieszczenia przestrzennego placówek świadczących usługi medyczne do
skali oraz struktury potrzeb,
– sposobu organizacji procesu udostępniania usług medycznych do możliwości
korzystania z nich przez pacjentów,
– oczekiwań pacjentów wobec podmiotów świadczących usługi medyczne do stopnia spełnienia tych oczekiwań,
– kosztów usług medycznych do zdolności ponoszenia opłat przez pacjentów5.
Wypracowanie spójnej polityki zdrowotnej z całą pewnością ogromnie utrudnia różnorodność, a nieraz wręcz sprzeczność, interesów różnych stron tej polityki.
Z punktu widzenia interesów państwa, jako podmiotu nadrzędnego i jednocześnie
władczego, ważne jest bowiem zapewnienie:
– efektywności makroekonomicznej realizowanej polityki zdrowotnej i całego systemu, rozumianej jako przeznaczanie na usługi medyczne takiej ilości środków
(w relacji do PKB), która umożliwiłaby zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, nie
naruszając przy tym równowagi (makro)ekonomicznej,

2. I. Rudawska, Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Warszawa 2007, s. 10.
3. C. Włodarczyk, Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Kraków 1996, s. 27.
4. C. Włodarczyk, S. Paździoch, Systemy zdrowotne: zarys problematyki, Kraków 2001, s. 33.
5. C. Włodarczyk, Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Kraków 2003, s. 155 i nast.
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– efektywności mikroekonomicznej, rozumianej jako uzyskiwanie możliwie jak
najlepszych efektów zdrowotnych i jak najwyższego poziomu zadowolenia odbiorców (konsumentów) usług medycznych, przy możliwie niskich kosztach
ich realizacji6.
Z punktu widzenia płatnika, a wiec Narodowego Funduszu Zdrowia, ważne jest
też racjonalne ekonomicznie gospodarowanie ograniczonymi środkami, zaś dla obywatela (potencjalnego odbiorcy usług medycznych), kluczowym jest z pewnością
uzyskanie odpowiedniego świadczenia medycznego, możliwie szybko i możliwie
jak najlepszej jakości7.
Podstawą realizacji polityki zdrowotnej jest system ochrony zdrowia, rozumiany
jako uporządkowany i skoordynowany wewnętrznie układ elementów służących realizacji świadczeń zdrowotnych i usług profilaktyczno-leczniczych8. Obejmowałby on
swoim zakresem przede wszystkim zdrowie publiczne, ochronę zdrowia, rozumianą
jako zespół działań na rzecz zdrowia publicznego, realizowany przez różne sektory
życia społeczno-gospodarczego, opiekę zdrowotną, w tym medycynę leczniczą, medycynę naprawczą, łącznie z rehabilitacją, opiekę społeczną i opiekę paliatywną9, a także
struktury zarządzania opieką zdrowotną i ochroną zdrowia oraz źródła i sposoby
finansowania całokształtu działań na rzecz zdrowia10.
Celem systemów ochrony zdrowia jest (powinno być) zapewnienie przez państwo
racjonalnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach określonego (względami przede wszystkim ekonomicznymi, ale często także politycznymi), budżetu11.
Wg Światowej Organizacji Zdrowia nadrzędne cele systemu ochrony zdrowia, których realizacja powinna stanowić podstawę jego funkcjonowania, winny skupiać się
na stałej poprawie zdrowia populacji (rozumianego jako „status zdrowotny” społeczeństwa, określany zbiorem jednoznacznych, porównywalnych, obiektywnych
i transparentnych mierników), zaspokajaniu potrzeb konsumenckich pacjentów,
6. C. Włodarczyk, S. Paździoch, Systemy zdrowotne…, s. 31.
7. Tamże.
8. P. Lenio, Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia, Warszawa 2018, s. 35.
9. Tamże.
10. M. Miller, J. Opolski, Zdrowie Publiczne w Polsce a polityka zdrowotna w świetle dokumentów
Światowej Organizacji Zdrowia, http://www.czytelniamedyczna.pl/3111,zdrowie-publiczne-w
-polsce-a-polityka-zdrowotna-w-wietle-dokumentlw-wiatowej-org.html, pobrano 15.12.2020 r.
11. A. Depta, Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach, [w:] J. Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015, s. 27.
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w ramach korzystania z usług podmiotów systemu ochrony zdrowia, a także zapewnianiu solidaryzmu w zakresie finansowania opieki zdrowotnej12. Realizacja
tak ujętego celu jest, dla każdego państwa, zadaniem o tyle trudnym, że – wraz ze
wzrostem zamożności społeczeństwa – nieustannie zwiększają się społeczne żądania
dostępu do coraz nowszych i coraz kosztowniejszych świadczeń medycznych, a obok
tego rosną wymagania co do jakości świadczonych usług oraz co do możliwości
korzystania z nowocześniejszych technologii medycznych13.

Proces reform organizacyjnych systemu ochrony zdrowia
System ochrony zdrowia nie cieszył się, w całym „posttransformacyjnym” okresie
istnienia III RP, uznaniem ani służby zdrowia, ani pacjentów, a niezadowolenie to –
w pełni zrozumiale – było skrzętnie wykorzystywane przez sprawujące dziś władzę
środowiska, choć rzadko do rzeczywistej naprawy, częściej do (nie zawsze w pełni
uzasadnionej) krytyki. Mimo bowiem wielu zaniechań, wielu nakładających się na
siebie problemów, udało się jednak – jeszcze przed nastaniem „dobrej zmiany” –
zrealizować część oczekiwanych reform, jak choćby najwyższe dotychczas podwyżki
wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów (za sprawą tak krytykowanej dziś minister Ewy
Kopacz), czy tak potrzebny pakiet onkologiczny (za sprawą późniejszego ministra Bartosza Arłukowicza (również obarczanego odpowiedzialnością za wiele niepowodzeń),
który w pewnym stopniu „uporządkował” cały proces leczenia chorych na raka14.
W Polsce jednak, jakże często, podejmuje się polityczne dyskusje (rzadko merytoryczne) i formułuje opinie (nierzadko pozbawione podstaw), na temat systemu
ochrony zdrowia, czy opieki zdrowotnej, a nawet opracowuje projekty jego przekształceń w zakresie organizacji i finansowania, w tym choćby w – newralgicznym
bez wątpienia – zakresie przejścia z systemu ubezpieczeniowego na system zaopatrzeniowy (podatkowy), co było też jednym z najbardziej eksponowanych haseł „dobrej
zmiany”, a jednocześnie odwróceniem istoty reform zrealizowanych dekadę wcześniej
12. A. Mądrala (red.), System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reformy, Warszawa 2013,
s. 9.
13. A. Depta, Transformacja współczesnych…, s. 27.
14. J. Nizinkiewicz, Prof. Tomasz Grodzki: Ochrona zdrowia to hańba rządów PiS, https://www.rp.pl/
Polityka/310069950-Prof-Tomasz-Grodzki-Ochrona-zdrowia-to-hanba-rzadow-PiS.html, pobrano 12.12.2020 r.
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przez koalicję AWS, w której część polityków dzisiejszego obozu rządzącego zajmowała przecież prominentne stanowiska. Poza ciągnącą się od lat dyskusją, związaną
z reformą wprowadzoną w 1999 r., w ramach tzw. czterech „wielkich” reform rządu
premiera J. Buzka, kolejną debatę podjęto w roku 2005, a powrócono do niej w 2016 r.,
obwieszczając likwidację NFZ. Wprawdzie nie wyartykułowano wprost przesłanek,
ani celów, jakie legły u podstaw zamierzeń powrotu do podatkowego (budżetowego)
finansowania systemu ochrony zdrowia, jaki wskazano jednoznacznie w programie
politycznym ugrupowania (zwącego się Prawo i Sprawiedliwość), które przejęło rządy
w 2015 r., ale w zasadzie można je rozumieć jako15:
– zapewnienie bezwzględnej powszechności (obywatelskiego) prawa do świadczeń
zdrowotnych,
– zwiększenie kontroli finansowej rządu nad dużym funduszem publicznym (zdrowotnym), z założeniem, że system zaopatrzeniowy ograniczy zjawiska korupcyjne, rozpowszechnione w służbie zdrowia.
Towarzyszyć temu miała całkowita wymiana elit menadżerskich w ochronie zdrowia
(wraz z szerzej pojmowaną, ogólną wymianą elit zatrudnionych w sferze publicznej).
O konieczności gruntownej przebudowy systemu opieki zdrowotnej w Polsce mówi
się od lat, w zasadzie od początku przemian ustrojowych16. Swoją propozycję zmian,
które miały radykalnie zmienić funkcjonowanie ochrony zdrowia, przedstawił też,
już z początkiem swej I kadencji, rząd PiS17. Program wyborczy PiS z lat 2014-2015,
dotyczący ochrony zdrowia, był (nazywając to bardzo łagodnie) dość lapidarny – liczył
zaledwie sześć stron. Diagnoza sytuacji (wszak taka zawsze musi się znaleźć w założeniach każdej reformy) była dość oczywista – jest fatalnie (jak wcześniej udowadniano – „Polska w ruinie”), a wszystko to, co złe, to z całą pewnością „wina Tuska”18.
Partia PiS i jej prominentni działacze oczywiście doskonale wiedzieli, jak polską
służbę zdrowia naprawić (z pewnością odpowiedzi znali jeszcze przed postawieniem
15. S. Golinowska, O ochronie zdrowia w Polsce – niezmienne problemy i nowe wyzwania, [w:] M.
Balicki, S. Golinowska, M. Polakowski, Ochrona zdrowia w Polsce, „Warszawskie debaty o polityce
społecznej”, nr 29, Warszawa 2019, s. 9.
16. Od 2018 roku Narodowa Służba Zdrowia – kierunki reformy, https://serwiszoz.pl/obowiazki-i-odpowiedzialnosc-menedzera/od-2018-roku-narodowa-sluzba-zdrowia-kierunki-reformy-3246.
html, pobrano 19.12.2020 r.
17. Tamże.
18. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki. PiS nie dotrzymał żadnej z obietnic naprawy ochrony zdrowia
[analiza], https://oko.press/obiecanki-cacanki-pis-nie-dotrzymuje-obietnic/ pobrano 13.12.2020 r.
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diagnozy), dlatego w programie znalazły się liczne obietnice (czy – jak się niedługo
okazało – obiecanki…), z czego zaledwie dziewięć większych i nieco (tylko nieco)
bardziej konkretnych, reszta – to jedynie puste hasła19. W efekcie zrealizowanych
w krótkim czasie reform miało być jednak: tanio, godnie, profesjonalnie20. Zmiany
te, które – w założeniu – powinny być wprowadzane w latach 2016 – 2018, miały
usprawnić działanie systemu, znajdującego się, jak cała Polska, „w ruinie” oraz zagwarantować powszechny dostęp do świadczeń medycznych. Mimo jakże szumnych
zapowiedzi (przedwyborczych i powyborczych), od początku było widać ich całkowite
nieprzygotowanie, brak znajomości jakichkolwiek szczegółów owych „reform” nawet
u propagatorów tych zmian21.
W trakcie I kadencji rządów zaledwie jedna z obietnic została – tylko częściowo
– zrealizowana. Pozostałe pozostały tylko nic nie znaczącymi, pustymi hasłami, co
oczywiście nie może być żadnym zaskoczeniem22. Mimo nieustannych zapewnień
(raczej pustych, nie popartych faktami, przechwałek) o dotrzymywaniu obietnic,
w wypadku ochrony zdrowia (a przecież tak samo dzieje się w każdej niemal sferze
życia publicznego), tak z pewnością nie było23.
Także w nowym programie wyborczym PiS z 2019 r. przedstawiono zamiary dalszego reformowania systemu ochrony zdrowia, choć ograniczone w zasadzie do (nie
zawsze spójnych) myśli i haseł, zawartych niegdyś w dokumencie końcowym debaty
pn. „Wspólnie dla zdrowia” oraz kwestie, które zobowiązano się zrealizować w poprzedniej kadencji, w tym zwiększenie do 2024 r. nakładów publicznych na ochronę
zdrowia do 6% PKB z roku 202224, dalsze wprowadzanie tzw. koordynowanej opieki
zdrowotnej, zmianę sposobu wynagradzania (tylko niektórych) świadczeniodawców, poprzez wprowadzenie tzw. Value Based Healthcare, wprowadzanie Krajowej
Sieci Onkologicznej, Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, czy rozszerzenie listy
leków 75+ itp.25 Trudno znaleźć w nim coś poza nic nie mówiącymi ogólnikami.
19. Tamże.
20. Tamże.
21. Od 2018 roku…, pobrano 19.12.2020 r.
22. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
23. Tamże.
24. K. Bukiel, Bezradność i beznadzieja – komentarz aktualny dot. programu PiS w ochronie zdrowia,
https://www.medexpress.pl/bezradnosc-i-beznadzieja-komentarz-aktualny-dot-programu-pis
-w-ochronie-zdrowia/74955, pobrano 13.12.2020 r.
25. Tamże.
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Najważniejszą wadą owego „programu” było jednak to, że nie przewidywał on zbudowania sprawnego i wydolnego systemu publicznej ochrony zdrowia, który byłby
jednocześnie systemem w jakimś sensie samoregulującym się, zdolnym do zmian
w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie26.
Mimo widocznego pogorszenia się stanu systemu ochrony zdrowia nie zaproponowano żadnej istotnej modyfikacji planów i zamierzeń, dowodząc tym samym bardzo
wyraźnie, że ochrona zdrowia nie stanowiła przedmiotu szczególnego zainteresowania
rządzącej partii i nie była postrzegana jako problem szczególnie ważny w kalkulacjach
politycznych. Propozycje PiS sprowadzały się de facto do pozostawienie obecnego
systemu, „usprawnianego” poprzez doraźne interwencje. Od czasu do czasu dawano
też pacjentom „prezenty”, w postaci np. likwidacji limitowania leczenia jakiejś choroby, czy liczby badań27. Praktykę zarządzania przez dobrą zmianę można sprowadzić
do konstatacji, że gdy szpitale zwiększały swoje zadłużenie (a zwiększały w zatrważającym tempie), dodawano im – decyzją administracyjną – pewną ilość pieniędzy,
gdy brakowało im sprzętu (a brakowało niemal zawsze) to dokupowano go doraźnie
w jakimś rządowym programie, zaś gdy pensje pracowników stawały się tak niskie, że
dochodziło do strajków, wówczas przyznawano im (raczej niewielkie) podwyżki. Gdy
biurokracja stawała się zbyt mocno rozbudowana, postanowiono o wprowadzeniu
nowego zawodu „asystenta medycznego”28. Nie zmieniało to jednak systemu jako
całości, który pozostawał (coraz bardziej) niewydolny. Od początku też proponowane
rozwiązania budziły kontrowersje wśród specjalistów (ale któż w „dobrej zmianie”
przejmował by się opiniami specjalistów), wskazujących na to, że nowe rozwiązania
(i niedopracowane przepisy), bądź niezbyt wiele zmienią w ochronie zdrowia, bądź
że zmiany te przyniosą jedynie pogorszenie, i tak trudnej, sytuacji. Oczywistym wydawało się, że dla rzeczywistego zreformowania systemu ochrony zdrowia, samo
„dosypanie” pieniędzy nie wystarczy, tak jak nie wystarczą jedynie mało znaczące,
„punktowe” korekty29. Zamiast tego należałoby podjąć zatem najpierw dyskusję,
a potem działania zmieniające same fundamenty systemu.
26. Tamże.
27. Tamże.
28. Tamże.
29. D. Sześciło, Jaka służba zdrowia? Więcej pieniędzy na zdrowie? Tak, ale razem z reformą instytucji,
https://publicystyka.ngo.pl/jaka-sluzba-zdrowia-wiecej-pieniedzy-na-zdrowie-tak-ale-razem-z
-reforma-instytucji, pobrano 13.12.2020 r.
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Cele reform systemu ochrony zdrowia powinny być ukierunkowane przede wszystkim na dobro pacjenta, na zwiększenie jego dostępu do skutecznego leczenia i nowoczesnych procedur medycznych, przy – możliwej do osiągnięcia – optymalizacji
kosztów30. Wiele państw zatem, reformując system, kładzie zatem duży nacisk na
rozwój działalności badawczo-naukowej, niezbędnej medycynie, ale i organizacji
opieki zdrowotnej. Podejście takie było „dobrej zmianie” całkowicie obce. Wszelkie
zmiany, reformy i „reformy” zawsze, co oczywiste, budzić będą niepokój, czy choćby
obawę, przed czymś „nowym”, a więc nieznanym. W zmianach należałoby widzieć
jednak również szanse rozwoju, czy postępu (nie są to wszak pojęcia tożsame); muszą to być jednak reformy spełniające wymagania reformowanego systemu ochrony
zdrowia, a więc głęboko przemyślane – wówczas potencjalne zmiany można widzieć
nie jako „problemy”, lecz jako „wyzwania”, będące zdecydowanie odmienną kategorią
pojęciową.

Powołanie sieci szpitali
Najważniejsze kierunki reformy „dobrej zmiany” w ochronie zdrowia miały objąć
przede wszystkim leczenie szpitalne. Głównym novum był zamiar stworzenia tzw.
sieci szpitali, wraz z budową ich (wielo)stopniowej struktury, przy równoczesnym
połączeniu działalności szpitali z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, czyli tzw.
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, opartego
o przyszpitalne przychodnie, które byłyby otwierane tam, gdzie uprzednio ich nie
było31, w celu m.in. koordynacji leczenia poszpitalnego32. Sieć szpitali (jako jedno
z najważniejszych haseł „dobrej zmiany”), miała stać się jednym z głównych elementów tzw. Narodowej Służby Zdrowia33. Utworzenie sieci szpitali miało przyczynić się
do zmniejszenia kolejek i skrócenia czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia, przy

30. M. Szkup, Reformy systemu ochrony zdrowia - szansa na rozwój czy zagrożenie dla sektora farmaceutycznego?, https://biotechnologia.pl/farmacja/reformy-systemu-ochrony-zdrowia-szansa-na
-rozwoj-czy-zagrozenie-dla-sektora-farmaceutycznego,12610, pobrano 12.12.2020 r.
31. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy w ochronie zdrowia, https://www.obserwatorfinansowy.pl/
bez-kategorii/rotator/reforma-ochrona-zdrowia-siec-szpitali-koszty, pobrano 15.12.2020 r.
32. W. P. Kalbarczyk, Sama wizja to za mało, „Służba Zdrowia” 2017, nr 17-25, s. 32.
33. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
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czym żaden szpital nie miał zostać zamknięty. Miano też nie dopuścić do ich dalszej
komercjalizacji i prywatyzacji34.
Model ten, choć w ograniczonej skali, był wprowadzany od 2017 r. Kluczową
zmianą w strukturze funkcjonowania służby zdrowia miało być utworzenie kilku
poziomów zabezpieczenia zdrowotnego35. Najogólniej - powszechna opieka szpitalna
miała zostać podzielona na cztery poziomy specjalistyczne: pediatryczny, onkologiczny, pulmonologiczny i tzw. ogólnopolski, i funkcjonować na trzech podstawowych
stopniach (poziomach) referencyjności: lokalnym (4 oddziały), regionalnym (8-10
oddziałów) i wojewódzkim (obejmującym szpitale kliniczne i dawne szpitale wojewódzkie)36. Każdy z tych poziomów różnić miał się zakresem i skalą oferowanych
świadczeń, przy czym szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców miały
być określone przez Ministra Zdrowia. Odrębnymi strukturami miały zostać szpitale specjalistyczne oraz instytuty zdrowia37. Planowano również połączenie obu
poziomów wykonywania świadczeń (szpitalnego i ambulatoryjnego), co oznacza,
że szpitale miały móc (a nawet: powinny) tworzyć poradnie specjalistyczne, które
zakresem swoich kompetencji miały odpowiadać oddziałom danego szpitala, co
powinno ułatwić holistyczną opiekę nad pacjentem i usprawnić proces poszpitalnej
rehabilitacji38. Częściowo miały też zostać uporządkowane, w układzie regionalnym,
szczeble opieki zdrowotnej, tak, by wysokospecjalistyczne oddziały nie były tworzone
w powiatach, gdzie – ze względu na mniejszą skalę działania (mniej chorych z pewnymi schorzeniami, więc i mniejsze doświadczenie zespołu medycznego w ich leczeniu
lub słabsze wyposażenie w sprzęt) – nie wszystkie procedury byłyby pożądane lub
mogłyby być realizowane dopiero na najwyższym poziomie39.
Nowy system finansowego kontraktowania szpitali przewidywał odejście od dotychczasowego systemu finansowania pojedynczych hospitalizacji i pozostałych procedur
medycznych40, na rzecz odgórnie przyjętego wynagrodzenia dla szpitala, w formie
34. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
35. J. Pachocki, M. Padamczyk, Reforma systemu ochrony zdrowia – finansowanie z budżetu, sieć szpitali
i Urząd Zdrowia Publicznego, https://www.dzp.pl/blog/pharma/reforma-systemu-ochrony-zdrowia-finansowanie-budzetu-siec-szpitali-urzad-zdrowia-publicznego/ pobrano 15.12.2020 r.
36. Tamże.
37. Tamże.
38. Tamże.
39. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
40. W. P. Kalbarczyk, Sama wizja…, s. 32.
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wyliczanego na rok ryczałtu41, przy czym świadczenia finansowane ryczałtowo miała
określić odpowiednia ustawa. Szpitale w sieci – wg zapowiedzi rządów PiS – miały
więc już nie martwić się o pieniądze, bo dotychczasowe kontrakty z NFZ (i wynikające
stąd limity), zastąpił ryczałt, który miał im zagwarantować środki na leczenie przez
cały rok – bez konieczności zabiegania o kontrakty z NFZ42.
Zgodnie z projektem, w ramach umowy o finansowanie ryczałtowe, szpitale, które
trafiałyby do sieci, nie musiałyby konkurować o pieniądze w konkursach, jak działo
się to uprzednio, mając gwarancję ryczałtowego finansowania usług na tych oddziałach. Ryczałt miał być zaś wyliczany w oparciu o to, ile pieniędzy dostawała placówka
(w ramach umowy z NFZ i z tzw. nadwykonań) dwa lata wcześniej. Szpital miałby
też obowiązek udzielania w danym roku tych świadczeń, których udzielał w ciągu
ostatnich dwóch lat, na podstawie umowy z płatnikiem publicznym (NFZ) i które były wskazane w przepisach dotyczących finansowania ryczałtowego.43 Nadzór
nad wykonywaniem przewidzianych świadczeń miał należeć do Ministra Zdrowia44.
Nowe rozwiązanie miało dać placówkom należącym do sieci względną stabilizację
finansowania (miały znać jego kwotę w skali roku)45. Projekt realizować miał zatem
– niewyartykułowany wprost w projekcie – cel, jakim było zabezpieczenie finansowe
publicznych placówek w sytuacji ogólnego niedoboru środków w całym systemie46.
Kryteria przystąpienia do sieci sformułowano jednakże tak, by znacznie utrudnić
znalezienie się w niej placówek prywatnych. Publiczne pieniądze miały zatem trafiać
do publicznej służby zdrowia, co miało oczywiście pewne uzasadnienie – z punktu
widzenia finansów publicznych, ale też nie zawsze było zbieżne z interesem pacjenta47.
Przy tym ryczałty okazały się zbyt małe, bo wraz z podwyżkami płac, wymuszonymi
przez protesty różnych grup zawodowych (lekarzy rezydentów, lekarzy specjalistów,
pielęgniarek, ratowników medycznych i in.), pula pieniędzy na leczenie chorych gwałtownie stopniała. Ministerstwo Zdrowia podpisywało wprawdzie z protestującymi
41. J. Pachocki, M. Padamczyk, Reforma systemu…, pobrano 15.12.2020 r.
42. J. Solska, Cztery lata rządów PiS: Służba zdrowia w stanie przedzawałowym, https://www.polityka.
pl/tygodnikpolityka/kraj/1923766,1,cztery-lata-rzadow-pis-sluzba-zdrowia-w-stanie-przedzawalowym.read, pobrano 13.12.2020 r.
43. J. Pachocki, M. Padamczyk, Reforma systemu…, pobrano 15.12.2020 r.
44. Tamże.
45. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
46. Tamże.
47. J. Solska, Cztery lata…, pobrano 13.12.2020 r.
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medykami porozumienia, gwarantujące im podwyżki, ale szpitalom przekazywało na
ten cel znacznie mniej pieniędzy, niż naprawdę one kosztowały. W olbrzymiej zatem
większości szpitali ryczałty wystarczały na płace i w istocie na niewiele więcej – na
leczenie pacjentów brakowało już pieniędzy48.
Głośne protesty dyrektorów szpitali spowodowały „dorzucenie” (niedużej, zdecydowanie niewystarczającej) ilości pieniędzy w połowie 2019 r., co jednak – nie
będąc rozwiązaniem systemowym – nie rozwiązywało problemu, który miał przecież
charakter systemowy49. System zawierał w sobie oczywiście ukrytą „pułapkę”, bo
przyjmowanie większej liczby chorych, niż w poprzednim roku, byłoby – z czysto ekonomicznego punktu widzenia – działaniem na szkodę placówki ochrony zdrowia50. Ze
zniesienia limitów nic dobrego zatem dla chorych dobrego nie wynikało, bo – mimo
że w szpitalu były wolne łóżka – dostać się na oddział było czasem jeszcze trudniej, niż
wtedy, gdy przyjęcia ograniczały limity51. Dla szpitali funkcjonujących poza „siecią”,
zasady finansowania miały pozostać nie zmienione – co oznacza, że miały one nadal
zdobywać kontrakty w drodze ogłaszanych cyklicznie konkursów. Zmiany miały
również służyć racjonalizacji wydatków i poprawie jakości zarządzania na poziomie
poszczególnych placówek i całego systemu. Dzięki stabilności finansowej szpitali i ich
poradni, (rozliczania ryczałtowego, któremu towarzyszyłaby rezygnacja z rozliczania
pojedynczych świadczeń lub ich grup), miało być możliwe wyeliminowanie takich
absurdów, jak choćby przesuwanie realizacji nawet prostych badań diagnostycznych
do szpitali albo wielodniowe hospitalizacje (bo w ich efekcie szpital więcej zarabiał)52.
Wobec powyższych założeń idea sieci wydaje się zatem ze wszechmiar słuszna;
gorzej, gdy podjęto się jej wdrożenia. Problemy pojawiły się już na etapie prezentacji
nie samego pomysłu, lecz (nieco bardziej) szczegółowych rozwiązań – gdy okazało się,
że szpitale miały trafiać do owej sieci na przynajmniej cztery lata, ale już niekoniecznie
ze wszystkimi oddziałami – placówki kwalifikujące się do sieci podzielono bowiem
na sześć typów i określono ile – minimalnie – jakich oddziałów powinny mieć, by
w sieci się znaleźć. Oznaczało to też, że większość szpitali prywatnych, które zwykle
były lecznicami jednoprofilowymi, nie spełniała przyjętych kryteriów włączenia do
48. Tamże.
49. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
50. J. Solska, Cztery lata…, pobrano 13.12.2020 r.
51. Tamże.
52. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.

24

Robert Krzemień

sieci53. Eliminowało to te placówki z systemu. W efekcie przyjętych ustaleń, w niektórych regionach kraju, dostępność niektórych świadczeń, nieraz w dużej liczbie
realizowanych właśnie przez prywatne placówki, uległa daleko idącemu pogorszeniu. Trzeba też wciąć pod uwagę, że placówki prywatne wykonywały część procedur
i zabiegów znacznie taniej, niż placówki publiczne (bo np. w ramach tzw. chirurgii
jednego dnia, a więc bez dłuższego pobytu w szpitalu), w efekcie czego skracały czas
oczekiwania na leczenie, a jednocześnie pobudzały konkurencję54.
System ryczałtowy i brak konkurencji mogły natomiast wpływać na podmioty
z sieci demotywująco, choćby w zakresie liczby wykonywanych świadczeń, czy dbałości o ich jakość oraz o komfort pacjenta. Nowy system oznaczał także, że szpitale,
które trafiły do sieci, nie musiały w żaden sposób „walczyć” o pieniądze z NFZ (ponad
90 proc. pieniędzy na leczenie szpitalne trafiało do sieci szpitali), zaś szpitale spoza
sieci musiały konkurować, zaledwie o niespełna 10 proc. dostępnej puli. Wdrażając nowy system nie określono precyzyjnie żadnych kryteriów jakościowych, które
miały być zawarte w odrębnych regulacjach prawnych, a certyfikowanie placówek
leczniczych miałoby odbywać się dopiero po kilku latach55. Przy tak zbudowanym
systemie finansowanie zryczałtowane może prowadzić do sytuacji, w której szpitale
„odsyłają” pacjentów, których leczenie uznają za zbyt drogie, a jednocześnie przestają
przyjmować tzw. pacjentów ponadlimitowych (wchodząc do sieci, szpital bowiem
rezygnował z ubiegania się o zapłatę za leczenie dodatkowych, czyli właśnie „ponadlimitowych” pacjentów)56.
Brak jakichkolwiek wstępnych analiz (co – w wypadku tzw. reform „dobrej zmiany” – oczywiście nie dziwi) i oceny skutków regulacji (OSR) jest zaś najlepszą drogą
do pogorszenia sytuacji finalnych beneficjentów działań systemu, czyli pacjentów57.
Problemy zaczęły się nawarstwiać jednak wraz z wdrożeniem sieci szpitali w zakresie
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
przez ówczesnego ministra Konstantego Radziwiłła, pod koniec 2017 r. Nowe rozwiązania nie tylko nie poprawiły efektywności systemu jako całości, nie przyczyniły
się do lepszego planowania liczby i rozmieszczenia szpitali (tzw. ryczałt systemu
53. Tamże.
54. Tamże.
55. Tamże.
56. Tamże.
57. Tamże.
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zabezpieczenia, będący podstawą finansowania szpitali, co do swej istoty, opierał się
nadal na zasadzie płacenia za usługę), ale sytuacja tych placówek, do czasu nadejścia
pandemii, dramatycznie się pogarszała, gdyż zadłużenie szpitali powiatowych wzrosło
niemal 3-krotnie w ciągu 4 lat (2015-2019).
Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK dowodziły, że „(…) sieć szpitali, która
miała ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a dyrektorom zarządzanie placówkami, nie poprawiła ani sytuacji chorych, ani finansów większości
badanych szpitali”58.
Zdecydowana większość skontrolowanych placówek medycznych w 2018 r. odnotowała ujemny wynik finansowy, a ich sytuacja ekonomiczna, w porównaniu z 2017 r.,
pogorszyła się.59 Szacowane (tylko szacowane) w 2019 r. długi szpitali sięgały jednak
kilkunastu miliardów złotych60. Poziom zadłużenia szpitali bowiem po raz pierwszy utajniono przed wyborami 2019 r. – Ministerstwo Zdrowia nie opublikowało
tych danych61. Oddziały szpitalne zamykane były coraz częściej, w latach 2015-2019
w średnim tempie 20 oddziałów miesięcznie. Problem ten dotyczył zaś nie tylko małych szpitali (powiatowych), ale i tych największych, w tym uniwersyteckich szpitali
klinicznych, a ograniczenie finansowania wymusiło ograniczenie liczby zabiegów62.
Tym samym owa sieć szpitali, w takiej wersji, w jakiej została wprowadzona, zamiast
prowadzić do stopniowej reformy szpitalnictwa, prowadziła w istocie do dalszej jego
zapaści63, utrudniła jakiekolwiek zmiany, co wynikało przede wszystkim z przyjętego
mechanizmu finansowania, zważywszy na to, że wielkość budżetów szpitali (czyli
tzw. ryczałtu), w kolejnych okresach uzależniono od liczby wykonanych procedur
i od punktów, które łatwiej było „wypracować” kosztownymi hospitalizacjami, niż
tańszymi poradami ambulatoryjnymi.
Wszystko to dowodzi, że sieć szpitali była pomysłem całkowicie nieprzemyślanym,
de facto nie rozwiązała żadnego problemu, a szpitale zaczęły bardzo szybko wręcz
„dusić się” z braku pieniędzy. Wycena świadczonych przez nie usług pozostawała

58. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
59. Tamże.
60. J. Solska, Cztery lata…, pobrano 13.12.2020 r.
61. K. Boczek, Pacjenci i lekarze oceniają zmiany ostatnich 4 lat, https://www.sluzbazdrowia.com.pl/
artykul.php?numer_wydania=4894&art=15, pobrano 12.12.2020 r.
62. Tamże.
63. Tamże.
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bowiem niezmieniona, tymczasem ich działalność z każdym miesiącem była coraz
droższa (na co składały się nie tylko wynagrodzenia lekarzy i całego personelu medycznego, ale też zakupu mediów i usług zewnętrznych). Gdy coraz więcej szpitali
zaczęło popadać w długi, postanowiono koszty finansowe „reformy” przerzucić na
samorządy terytorialne; jeśli szpitali nie mógł wesprzeć lokalny samorząd – groziła
im likwidacja64.

Ratownictwo medyczne
Do najważniejszych pomysłów wyborczych PiS należała też naprawa (rzeczywiście źle
działającego) ratownictwa medycznego w Polsce – niewydolnego w całych dziejach
III RP.65 Jego problemy pogłębiała niewydolność systemu podstawowej (i specjalistycznej) opieki zdrowotnej – teoretycznie (zwykle tylko teoretycznie) pacjenci,
którym nie pomógł (nie mógł?, nie chciał?, nie potrafił?) lekarz pierwszego kontaktu, a nie mogli dostać do lekarza specjalisty, udawali się do Szpitalnych Oddziałów
Ratunkowych (SOR-ów) – nie tylko w nagłych przypadkach, zagrożenia życia, czy
ciężkiego pogorszenia się stanu zdrowia, ale i z błahymi (z punktu widzenia procesów
ratowania ludzkiego życia) problemami, dlatego czas oczekiwania na pomoc stale się
wydłużał, a szczególnie było to widać w porze nocnej lub w niedziele i święta, gdyż
tzw. nocna i świąteczna pomoc lekarska w Polsce w istocie nie działa66, w efekcie
czego, w przeciążonych oddziałach ratunkowych, chorzy – bez odpowiednio szybkiej
pomocy lekarskiej – częściej umierali67.
Próba rozwiązania problemu przez ekipę PiS, poprzez selekcję chorych, tzw. triage68
(oczekujących na pomoc lekarską segreguje się, oznaczając ich odpowiednimi kolorami), nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bo chorzy nie znajdujący się w stanie
bezpośredniego zagrożenia życia (którzy w ogóle nie powinni znaleźć się w miejscu

64. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
65. Tamże.
66. J. Solska, Cztery lata…, pobrano 13.12.2020 r.
67. Tamże.
68. J. Solska, Zdrowotna licytacja, czyli sprawdzamy programy wyborcze, https://www.polityka.pl/
tygodnikpolityka/kraj/1926528,1,zdrowotna-licytacja-czyli-sprawdzamy-programy-wyborcze.
read, pobrano 13.12.2020 r.
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takim, jak SOR), musieli przez wiele godzin oczekiwać na swoją kolej69. Segregacja
miała wszelako zachęcić do powrotu do POZ – i miałaby sens, gdyby system POZ-ów
był wydolny. Segregacja jednak nie rozwiązywała nawet problemu braku pomocy
w nagłych przypadkach, bo nawet wtedy, gdy chorego przywoziła na SOR karetka
pogotowia ratunkowego, nieraz czekał on na pomoc przez wiele godzin i – co zdarzało
się nazbyt często – nie doczekał się tej pomocy. System ratownictwa stał się zatem
całkowicie niewydolny70. To jednak właśnie za rządów „dobrej zmiany” kolejki w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) wydłużyły się, nawet do kilku dni (a przyczyną
tego było przeniesienie do szpitali nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, uprzednio
świadczonej przez POZ)71. Rozwiązaniem byłoby oczywiście przywrócenie dyżurów
nocnych i świątecznych w POZ, dzięki czemu osoby lżej chore też miałyby szansę
doczekać się (w miarę) szybkiej pomocy, bez konieczności udawania się do szpitala72,
ale nie zdecydowano się na nie.
Osobną ustawą wprowadzone miały być natomiast inne zmiany w państwowym
ratownictwie medycznym; przewidziano bowiem wprost ich upaństwowienie, w efekcie
czego wszystkie prywatne karetki musiały zniknąć z publicznego systemu73 i zostać
zastąpione przez państwowe74 (a może: „narodowe”? – dziś nadanie takiego określenia
zdaje się być panaceum na większość problemów). Celem planowanych zmian miała
być pełna realizacja zadania państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli – właśnie przez państwo, w sytuacji nagłego zagrożenia ich zdrowia lub
życia. Zamiar szczytny, gdyby system państwowy był wydolny… Realizacja tego typu
zmian nie powinna być przecież związana z jakimkolwiek ryzykiem braku zabezpieczenia świadczeń medycznych75. Tymczasem owe zmiany oznaczałyby wyeliminowanie
z systemu ratownictwa medycznego licznych ambulansów nie-państwowych, a więc
ograniczyły podaż usług medycznych76. Można wprawdzie uznać, że niepubliczne
69. J. Solska, Cztery lata…, pobrano 13.12.2020 r.
70. Tamże.
71. J. Solska, Zdrowotna licytacja…, pobrano 13.12.2020 r.
72. Tamże.
73. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
74. D. Szymański, Na PiS lecą gromy za reformę zdrowia. „Nie znam nikogo, kto ją popiera”, https://businessinsider.com.pl/finanse/reforma-zdrowia-wg-pis-ostra-krytyka/v4f8vhe, pobrano
19.12.2020 r.
75. Tamże.
76. Tamże.
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podmioty można z systemu wyeliminować, ale – przy ogromnym deficycie zarówno
lekarzy ratownictwa medycznego, jak i ratowników medycznych – oznaczałoby to
drastyczne wręcz pogorszenie dostępności tego typu świadczeń, wziąwszy pod uwagę,
że w Polsce jeździło do chorych niemal 100 prywatnych karetek pogotowia.
Nowe regulacje przewidywały też, że ratownicy i pielęgniarki oraz dyspozytorzy
w tym nowy systemie mieliby być zatrudniani wyłącznie „na etat”, co wydaje się założeniem chwalebnym, ale niemożliwym do realizacji, przy tak drastycznym braku
personelu medycznego77. Przy rażąco niskich pensjach, zwłaszcza ratownicy bardzo
często pracowali w kilku miejscach, a zatrudnienie na etacie bardzo by to utrudniło.
Poważnym problemem okazał się również brak szczegółowych prognoz kosztów
i zbyt słaba koordynacja zmian78, ale skąd w obozie „dobrej zmiany” wziąć fachowca,
który umiałby to skalkulować… Wobec postępującej destrukcji systemu ratownictwa medycznego, duża część ratowników, po bezskutecznych protestach, wyjechała
za granicę, w efekcie czego coraz trudniej obsadzać zespoły wyjazdowe (karetki).
Sytuacja w ratownictwie medycznym i na SOR-ach najdobitniej chyba pokazała że
obietnicy poprawy w systemie ratownictwa również nie udało się spełnić (w istocie:
nawet nie próbowano). Wciąż zatem zbyt nieliczni i zbyt słabo opłacani ratownicy
pracowali ponad siły, zwykle po kilkaset godzin w każdym miesiącu, korzystając
często ze starego, nie zawsze nadającego się do użytku, sprzętu, a pracując w takich
warunkach, nieraz bardzo szybko odchodzili z zawodu. SOR-y zaś obciążone zostały
wręcz „pielgrzymkami” szukających pomocy pacjentów, widzących w nich jedyne
miejsce, gdzie - po odczekaniu w długiej, nieraz wielogodzinnej kolejce – mogli liczyć
na (nie zawsze) fachową poradę lekarską, czy badania diagnostyczne. Notoryczny brak
nie tylko lekarzy, czy ratowników medycznych, ale też karetek, niezbędnego sprzętu,
trudności z ulokowaniem naprawdę ciężko chorych ludzi na oddziałach ratunkowych,
to codzienność medycyny pod rządami „dobrej zmiany”.

Klauzule opt-out
Przekleństwem systemu ochrony zdrowia stały się klauzulę opt-out, czyli pisemne
oświadczenia pracowników pełniących dyżury medyczne (najczęściej dotyczyło to

77. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
78. Tamże.
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lekarzy, ale też tzw. niższego personelu medycznego) o wyrażeniu zgody na pracę
w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie
rozliczeniowym79. Podpisanie takiej klauzuli powodowało nagminne problemy, w jaki
sposób ustalić rzeczywisty wymiar czasu pracy danego lekarza, a także jego czas
przeznaczony na wypoczynek80. Banałem będzie stwierdzenie, że kwestie działań
podejmowanych w dziedzinie ochrony zdrowia, a często życia ludzkiego, muszą być
wykonywane przy wysokiej sprawności psychofizycznej całego personelu medycznego. Dyrektywa o klauzuli opt-out stanowiła zaś, iż lekarz może, (choć – formalnie – nie musi), indywidualnie i w pełni dobrowolnie wyrazić zgodę na wydłużenie
czasu pracy, powyżej 48 godz. tygodniowo, a pracodawcy nie wolno z związku z tym
dyskryminować, czy wyciągać konsekwencji służbowych, wobec pracownika, który
nie wyraziłby takiej zgody. 48 godzin, to przecież „normalny” tydzień pracy wedle
Kodeksu pracy, warto zatem wiedzieć, skąd się wzięła potrzeba – nieraz drastycznego
– przedłużania czasu pracy przez lekarzy81. Problem ten sięga 2004 r. i jest związany
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej; akcesja ta była bowiem związana z dostosowaniem się Polski do wielu zasad i norm obowiązujących w Unii Europejskiej,
a część z nich dotyczyły właśnie m.in. systemu opieki zdrowotnej82. Wówczas to
okazało się (choć przecie wiadomo o tym było znacznie wcześniej), że w naszym
kraju nie ma odpowiedniej liczby lekarzy, wystarczającej do tego, by dostosować
model działania służby zdrowia do wymagań unijnych. To właśnie wtedy, pod presją
trudnych realiów, wprowadzona została klauzula op-out, co oznaczało, iż praca na jej
podstawie może być traktowana jako realizowana poza miejscem zatrudnienia, a więc
tak, jakby na „drugim etacie”, czy w innym miejscu zatrudnienia. Korzyść (doraźna)
była oczywista dla systemu, bo ten – w pewnym sensie – „oszczędzał”, gdyż dodatkowe
wynagrodzenie było niższe od płacy etatowej, zaś lekarze mogli uzyskać dodatkowe,
często niebagatelne, wynagrodzenie. Rozwiązanie to oczywiście miało charakter doraźny, do czasu zwiększenia liczby etatów w służbie zdrowia, ale w ostatnich latach
przekształciło się w rozwiązanie nader trwałe, jako sposób na „łatanie” coraz większej
79. J. Woleński, Zmiany w służbie zdrowia? Rozliczmy PiS z obietnic wyborczych, https://www.polityka.
pl/tygodnikpolityka/kraj/1733214,1,zmiany-w-sluzbie-zdrowia-rozliczmy-pis-z-obietnic-wyborczych.read, pobrano 17.12.2020 r.
80. Tamże.
81. Tamże.
82. Tamże.
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„dziury” w systemie. Żaden z późniejszych rządów, choć były na to czas i były środki,
nie zabrał się do prawdziwego reformowania służby zdrowia, nie zdecydował się na
wzrost nakładów na nią, choć ten staje się coraz bardziej niezbędny83.

Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej i lecznictwie
specjalistycznym
Na pomoc lekarską w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) pacjent, jeszcze przed
wybuchem pandemii, mógł liczyć bardzo często tylko wtedy, gdy lekarz „pierwszego
kontaktu” do zaordynowania (nie zawsze przecież skutecznej) kuracji, nie potrzebował zbyt wielu dodatkowych badań. Jeśli jednak były one wskazane do pogłębienia
diagnostyki, wówczas zazwyczaj wypisywał skierowanie do specjalisty, a nawet (często nieoficjalnie), zalecał, by udać się do najbliższego szpitala, czasem na oddział
ratunkowy (SOR) – choć samo schorzenie absolutnie tego nie wymagało84 – bo na
wiele takich badań lekarz określany mianem „rodzinnego”, po prostu kierować nie
mógł, a nawet na te, na które mógł kierować, dysponował ograniczoną pulą środków
finansowych. W takiej sytuacji szybkie dostanie się do specjalisty, nawet z istotnym
wskazaniem medycznym, często graniczyło z cudem, a zwykle oznaczało konieczność wielomiesięcznego oczekiwania na poradę (wizytę), bądź (znacznie łatwiejsze)
udanie się do specjalisty na wizytę prywatną85. Sytuacja stawała się o tyle dramatyczna, że deficyt lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia stawał się (i staje)
coraz dotkliwszy, więc ci najbardziej wzięci lekarze mogą znacznie więcej zarobić,
otwierając własne, prywatne gabinety. Oczywiście lekarze pierwszego kontaktu, jeśli
tylko „pozyskali” odpowiednio wielu pacjentów, wciąż funkcjonowali stosunkowo
nieźle, choć do tego, by rzeczywiście mogli dbać o zdrowie swoich pacjentów, powinni otrzymać odpowiednie narzędzia – zwłaszcza diagnostyczne86. Rządy PiS tę
patologię jedynie spotęgowały, bo wiele poradni specjalistycznych, przyjmujących
w ramach kontraktów z NFZ, zostało zamkniętych, przez co kolejki do specjalistów

83. Tamże.
84. J. Solska, Cztery lata…, pobrano 13.12.2020 r.
85. Tamże.
86. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
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w publicznych poradniach stawały się coraz dłuższe, a publiczna służba zdrowia
w istocie ulegała postępującej prywatyzacji87.
Planowane przez „dobrozmianowe” Ministerstwo Zdrowia zmiany miały zatem
dotyczyć także najniższego szczebla opieki zdrowotnej, czyli właśnie Podstawowej
Opieki Zdrowotnej88. Nowe regulacje ustawowe w tym zakresie miały zapewnić m.in.
lepszą kontrolę nad kosztami, które z pewnością będą stale rosły – co jest obiektywną
koniecznością, wziąwszy pod uwagę starzenie się społeczeństwa i jego nienajlepszy
stan zdrowotny89. Działające dotychczas struktury POZ zostałyby zmodyfikowane,
poprzez utworzenie zespołów POZ, w skład których wchodzić miała grupa specjalistów – lekarz POZ, pielęgniarka, także pielęgniarka szkolna, położna i ewentualnie
dietetyk. Zespół taki współpracować miał z innymi podmiotami i instytucjami, zaangażowanymi w opiekę nad pacjentem i profilaktyką zdrowia, a wiec przede wszystkim
ze szkołami i szpitalami. Członkowie zespołu pracować mieli niezależnie, natomiast
obowiązywać miała ich wspólna lista pacjentów90. Docelowo taki zespół POZ miałaby
zatem koordynować złożony proces leczniczy pacjenta w całym systemie ochrony zdrowia i zbierać informacje o historii leczenia także w innych placówkach91,
w związku z czym zadaniem zespołu miało być także informowanie odpowiednich
placówek o dotychczasowym przebiegu leczenia danej osoby i kierowanie jej do odpowiedniego specjalisty lub do szpitala. Ponadto zespół miał być odpowiedzialny za
los pacjenta po leczeniu szpitalnym, w tym również za rehabilitację. Pacjenci mieli
otrzymywać od zespołu także pomoc organizacyjną i informacyjną, m.in. w zakresie powiadamiania o niezbędnych zabiegach i procedurach medycznych92. Gdyby
zatem pacjent (chory) zdecydował się na opiekę koordynowaną (co nie byłoby dla
chorego obowiązkowe), wówczas lekarz POZ wybierałby mu specjalistę i płacił za
jego wizytę z pieniędzy powierzonych przez publicznego płatnika. Podobnie miałoby
być z rehabilitacją i ewentualnymi droższymi badaniami diagnostycznymi93. Model
„koordynowany” miał więc przynieść pacjentom łatwiejszy i szybszy dostęp do badań

87. J. Solska, Cztery lata…, pobrano 13.12.2020 r.
88. J. Pachocki, M. Padamczyk, Reforma systemu…, pobrano 15.12.2020 r.
89. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
90. J. Pachocki, M. Padamczyk, Reforma systemu…, pobrano 15.12.2020 r.
91. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
92. J. Pachocki, M. Padamczyk, Reforma systemu…, pobrano 15.12.2020 r.
93. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
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specjalistycznych już na poziomie lekarza pierwszego kontaktu, zaś lekarzowi dać
możliwość konsultacji ze specjalistami – tyle o nim wiadomo, bo konkretów brak94.
Zmianie miał ulec również sposób finansowania POZ, poprzez modyfikację stawki kapitacyjnej i dodanie do niej nowych elementów wynagrodzenia. Dotychczas
lekarze POZ otrzymywali stałą stawkę kapitacyjną za przypisanych im pacjentów
(chorych), w której zawarto koszty porad, wizyt i zlecanych badań, przy czym za
dzieci i za seniorów stawki były nieco wyższe95. Nowy system, obok podstawowej
składki kapitacyjnej, miał zawierać także m.in. dodatek za opiekę nad pacjentami
przewlekle chorymi i dodatki motywacyjne za profilaktykę i promocję zdrowia oraz
za wyniki w leczeniu pacjentów z niektórymi chorobami przewlekłymi (stabilizację
lub poprawę zdrowia chorych – wyliczaną na podstawie wyników badań diagnostycznych leczonych pacjentów)96. Ponadto przewidywano wydzielenie części budżetu
powierzonego, przeznaczanej na dwa podstawowe zadania, realizowane przez POZ
– czyli na badania diagnostyczne i na leczenie specjalistyczne; środki te miały być
wypłacane za zrealizowane badania i wizyty u lekarzy specjalistów i nie zasilałyby
bezpośrednio budżetów POZ97. W sensie organizacyjnym zmiany w systemie POZ
wydają się zatem jak najbardziej pożądane. Nowy system miałby oczywiście wiele
zalet – przede wszystkim pozwalałby na „przekierowanie” pacjentów (chorych) na
ten poziom systemu (podstawowy), na którym leczenie jest najtańsze, a jednocześnie
pewne odciążenie lekarzy specjalistów98. Cenne byłoby także wyraźne postawienie na
profilaktykę i prewencję (zapobieganie chorobom), bo oznaczałoby to niższe koszty
dla całości systemu. Pomysł więc zaiste szlachetny, gdyby nie doskonale widoczne
braki nie tylko finansowe, ale i kadrowe, w systemie ochrony zdrowia. Zagrożeniem
dla systemu byłby ewidentny niedobór lekarzy w POZ – których już teraz jest zbyt
mało, a brak może stanowić zasadniczą barierę we wdrażaniu nowego rozwiązania99,
zważywszy na to, że dotychczas wciąż narastało ich przeciążenie pracą – kiedy zatem
mieliby zajmować się nowymi, bez wątpienia potrzebnymi, działaniami w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia.
94. J. Solska, Zdrowotna licytacja…, pobrano 13.12.2020 r.
95. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
96. Tamże.
97. J. Pachocki, M. Padamczyk, Reforma systemu…, pobrano 15.12.2020 r.
98. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
99. Tamże.
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Nowy system niósłby jednak również ryzyko narastania niezadowolenia pacjentów
z powodu ograniczonego dostępu do lekarzy specjalistów (bowiem mogliby znacznie
dłużej czekać na wskazanie specjalisty przez lekarza POZ)100. Oznacza to, że pacjenci
(ci, którzy uwierzyli), zostali oszukani deklarowaną wizją zniesienia limitów przyjęć przez lekarzy specjalistów, przez co miałyby wreszcie zniknąć do nich kolejki
(zwłaszcza dzięki uruchomieniu specjalnej infolinii, dzięki której każdy mógłby się
dowiedzieć, gdzie można uzyskać dane świadczenie w najkrótszym czasie)101.
Nowe regulacje zakładały też, iż członkowie zespołów medycznych musieliby ze
sobą blisko współpracować, ale – przy przypisaniu różnych pacjentów i różnych
siedzib pracy członków zespołów – nie zawsze byłoby to możliwe102. Ministerstwo
wycofało się zatem z tych planów, zwłaszcza po protestach pielęgniarek i położnych103.
Model tzw. opieki koordynowanej w POZ miał wdrażać, jeszcze w I kadencji rządów
PiS, Konstanty Radziwiłł, a następnie Łukasz Szumowski, więc pomysł znalazł się
także w programie na kolejną kadencję104, przy czym rząd „dobrej zmiany”, jeszcze
przed wybuchem pandemii – być może „na wszelki wypadek” – przestał twierdzić,
że ów model zostanie wdrożony, ale że jedynie będzie zmierzać w kierunku jego
wdrożenia105 – cokolwiek miałoby to znaczyć. Tym samym na poprawę stanu publicznego lecznictwa mielibyśmy czekać kolejne dwie, a może i trzy kadencje (oczywiście
niezmiennie: kadencje rządów „dobrej zmiany”).
Jakie więc efekty przyniosły dotychczasowe reformy… Profilaktyka zdrowotna, mająca
stanowić istotę reform, została właściwie (bardzo skutecznie) zlikwidowana106. Mimo
szumnych zapowiedzi, brak nadal kompleksowej opieki nad pacjentem, w całym, nieraz
długotrwałym, postępowaniu terapeutycznym. Pacjenci wciąż nie mają pełnej (a czasem
jakiejkolwiek), kompleksowej informacji o dostępnych terapiach, a po zakończeniu
leczenia szpitalnego, pozostawiani są samym sobie, trafiając w „systemową próżnię”, powodując tym samym karygodne marnotrawienie, z wielkim nieraz trudem, osiągniętych

100. Tamże.
101. J. Solska, Zdrowotna licytacja…, pobrano 13.12.2020 r.
102. A. Kurowska, (Bez)kosztowe reformy…, pobrano 15.12.2020 r.
103. Tamże.
104. J. Solska, Zdrowotna licytacja…, pobrano 13.12.2020 r.
105. Tamże
106. K. Boczek, Pacjenci i lekarze…, pobrano 12.12.2020 r.
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efektów terapeutycznych w leczeniu szpitalnym107. Jednocześnie staje się coraz bardziej
widocznym, że wiele usług medycznych w ościennych krajach jest nie tylko znacznie
tańszych, niż w Polsce, ale też łatwiej dostępnych i świadczonych w wyższej jakości,
co coraz dobitniej wskazuje, jak bardzo nasz system jest niewydolny, o czym najlepiej
wiedzą sami pacjenci i lekarze, obciążeni dodatkowymi formalnymi obowiązkami, nie
mającymi wiele wspólnego z poprawą efektywności i skuteczności leczenia108. Jedynym
widocznym „sukcesem” polityki „dobrej zmiany” w tym zakresie wydają się być tzw.
teleporady i konsultacje telemedyczne, które miały trafić do koszyka świadczeń gwarantowanych – dziś stały się one wręcz powszechne, choć – jakże często – ograniczone do
porady lekarza rzez telefon, nieraz nawet bez spojrzenia w dokumentację medyczną109.
Nie wyciągając wniosków z nieudanych (to bardzo łagodne określenie) „reform”,
uparcie zapowiadano jednak kolejne „reformy”. Kolejną, jakże ważną, obietnicę
wyborczą, stanowiło skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów, co stanowiło jedną
z największych bolączek publicznej ochrony zdrowia.110 Efekt ów miałby zostać
osiągnięty poprzez połączenie wielu przedsięwzięć, tj. przywrócenie właściwej roli
lekarza pierwszego kontaktu, który miał być „przewodnikiem pacjenta po systemie”
oraz „(…) świadczyć wiele usług pozostających [uprzednio] w kompetencjach lekarzy
specjalistów”, utworzenie sieci szpitali, które zapewniłyby odpowiednią dostępność
do świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki111, a także zlikwidowanie limitowania diagnostyki i zabiegów. Szybkiej poprawie miały ulec efekty
leczenia przede wszystkim chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza nowotworowych,
należące w naszym kraju do najgorszych w UE112.
Niestety, czas oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów w okresie rządów PiS
nie tylko się nie zmniejszył, ale zwykle wydłużył113, nieraz dość znacznie114. Coraz
większym problemem stawał się, coraz bardziej utrudniony, dostęp do rehabilitacji (do
107. Tamże.
108. J. Woleński, Zmiany w służbie…, pobrano 17.12.2020 r.
109. J. Solska, Zdrowotna licytacja…, pobrano 13.12.2020 r.
110. Ł. Pawłowski, Ochrona zdrowia pod rządami PiS-u. Druga fala prywatyzacji i jej skutki, https://
kulturaliberalna.pl/2019/06/27/ochrona-zdrowia-spiecie-prywatyzacja-pawlowski/, pobrano
19.12.2020 r.
111. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
112. J. Solska, Cztery lata…, pobrano 13.12.2020 r.
113. Ł. Pawłowski, Ochrona zdrowia…, pobrano 19.12.2020 r.
114. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
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której dostęp i tak był nader trudny, jeszcze przed nastaniem „dobrej zmiany”)115. Wg
raportów opracowanych m.in. przez Fundację Watch Health Care, a więc najbardziej
obiektywnych i wiarygodnych, jeśli w 2012 r. na dostęp do bezpłatnych świadczeń
zdrowotnych pacjenci czekali przeciętnie 2 miesiące, w 2014 r. – 3 miesiące, to w początkach roku 2019, a więc jeszcze przed wybuchem pandemii – już 4 miesiące116. Wg
raportu NIK, czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w 2015 r.
wynosił średnio 3 miesiące, zaś w 2019 – już 4,3 miesiąca, co oznacza wzrost o ponad
40 proc117. Najdłużej oczekiwano się na wizytę u endokrynologa, bo średnio ponad
dwa lata, co jest absolutnym europejskim „rekordem”118.
Rządzący oczywiście nie potrafią wytłumaczyć tego swoistego „fenomenu”, dlaczego
od początku „dobrej zmiany” kolejki stają się coraz dłuższe (chyba, że za odpowiedź
uznać zaprzeczenie temu, widocznemu dla wszystkich, procesowi)119. Wiosną 2019 r.
zniesiono wprawdzie, obowiązujące uprzednio, tzw. limity na operacje zaćmy oraz na
dwa ważne badania diagnostyczne – tj. na tomografię komputerową i rezonans magnetyczny, zwiększając finansowanie tych właśnie procedur, co było działaniem niewątpliwie
potrzebnym, ale przecież niewystarczającym. W istocie kolejki do nich znacznie się
skróciły, co dowiodło, że ochrona zdrowia potrzebuje pieniędzy (choć nie tylko, bo nie
są one panaceum na wszelkie bolączki)120. Nie nastąpiła jednak, tak długo oczekiwana,
poprawa opieki ani dla osób przewlekle chorych, ani dla pacjentów onkologicznych121.
Nie dziwi zatem, że niezadowolenie pacjentów budziły bardzo odległe terminy przyjęć
przez specjalistów, wydłużające się kolejki do szpitali na zabiegi planowe, ale coraz częściej również pojawiające się problemy z uzyskaniem pomocy w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia122. Nader odległe (nawet o kilkanaście lat) i wydłużające się terminy
niektórych zabiegów, przy ich dużo szybszej i łatwiejszej dostępności w placówkach prywatnych, oczywiście za odpowiednią opłatą, stale drożejące lekarstwa (mimo deklaracji
„darmowości” niektórych leków), budzą w pełni zrozumiałą frustrację123.
115. K. Boczek, Pacjenci i lekarze…, pobrano 12.12.2020 r.
116. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
117. K. Boczek, Pacjenci i lekarze…, pobrano 13.12.2020 r.
118. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 12.12.2020 r.
119. J. Solska, Zdrowotna licytacja…, pobrano 13.12.2020 r.
120. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
121. K. Boczek, Pacjenci i lekarze…, pobrano 12.12.2020 r.
122. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
123. J. Woleński, Zmiany w służbie…, pobrano 17.12.2020 r.
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Jednocześnie stawało się coraz bardziej widocznym, że wiele usług medycznych
w ościennych krajach jest nie tylko znacznie tańszych, niż w Polsce, ale też łatwiej
dostępnych i świadczonych w wyższej jakości, co coraz dobitniej wskazuje, jak bardzo
nasz system jest niewydolny, o czym najlepiej wiedzą sami pacjenci i lekarze, obciążeni
dodatkowymi formalnymi obowiązkami, nie mającymi wiele wspólnego z poprawą
efektywności i skuteczności leczenia124. Stan ten jest z całą pewnością wynikiem
długoletnich zaniedbań całego okresu transformacji, prawdziwą hańbą III RP, ale
obciąża przede wszystkim ostatnie rządy, które – poniekąd właściwie diagnozując
problem – doprowadziły do jego pogłębienia.

Braki kadrowe w systemie
Kolejnym wielkim wyzwaniem, przed jakim musi stanąć (a raczej: już staje – i to od
wielu lat) system ochrony zdrowia w Polsce, jest coraz mocniej odczuwany niedobór
kadr medycznych i konieczność zapewnienia choćby prostej zastępowalności kolejnych pokoleń, nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek, ratowników medycznych
i całego tzw. niższego, personelu pomocniczego125. Kadra najbardziej doświadczonych
lekarzy i pielęgniarek nieubłaganie się starzeje, zaś młodzi lekarze nie tylko wykazują
stosunkowo niewielkie zainteresowanie wieloma specjalnościami medycznymi (bo
i nie ma po temu żadnych właściwych mechanizmów motywujących), ale i władze
robią niewiele (czasem nic), by tę sytuację zmienić. Wciąż, w efekcie niedoborów
kadry medycznej (choć nie tylko) ograniczana jest dostępność usług i procedur medycznych. Zapewnienie zatem, już nawet nie odpowiedniej, opartej na potrzebach
mieszkańców, ale choćby nie pogarszającej się (a tak przecież dzieje się od kilku lat,
właściwie z roku na rok), dostępności do wykwalifikowanego personelu medycznego, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań polityki zdrowotnej, o czym najlepiej
świadczą, wspomniane powyżej, wydłużające się „kolejki” do specjalistów, czego jedną
z przyczyn, choć nie jedyną, są właśnie braki kadrowe. Wydłużenie oczekiwania na
poradę specjalistyczną zauważalne jest nawet w prywatnej służbie zdrowia. W efekcie
swoistą egzemplifikacją tego ogromnego w istocie problemu pozostaje wyjątkowo niska liczbę lekarzy – sięgająca, jeszcze przed wybuchem pandemii, zaledwie 2,3 lekarza
na 1000 mieszkańców, czyli najmniej w Unii Europejskiej, mimo tego, że w Polsce od
124. Tamże.
125. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
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lat masowo korzysta się z pracy lekarzy emerytów, bez których ten wynik byłby jeszcze
gorszy126. Problemem pozostają też często niskie płace młodych lekarzy, skłaniające
do nasilonej emigracji127. Bez dopływu nowych kadr nie da się tej sytuacji poprawić.
W programie wyborczym PiS, jeszcze z 2014 r., w którym bardzo słusznie wskazano,
że jedną z największych bolączek polskiej ochrony zdrowia jest wręcz dramatyczny brak personelu, narastający w zasadzie od początku transformacji, zauważono
i jeden z istotniejszych przejawów tegoż problemu, mianowicie to, że liczba przyjęć na medyczne studia stacjonarne (dzienne) zaczęła spadać już w latach 90. XX
w.128 Zapowiedziano zatem zwiększenie liczby studentów, kształconych nie tylko
w zawodach i specjalnościach medycznych, ale wszystkich, w których występowały
lub – w przewidywalnym czasie – mogłyby wystąpić braki kadrowe. Obietnicę taką
potraktowano nawet dość poważnie, choć potrzeby okazały się zdecydowanie większe, niż efekty podjętego działania, bo w roku akademickim 2018/19 limit przyjęć
na studia na kierunku lekarskim zwiększono o 129 miejsc, zaś w roku 2019/2020
przyjęto o 344 więcej studentów129. Paradoksalnie, to jednak właśnie polityka „dobrej zmiany” doprowadziła do zmniejszenia liczby miejsc „rezydenckich” w wielu
specjalnościach medycznych, co skutkowało ograniczeniem dopływu do systemu
lekarzy z poszukiwanymi specjalnościami.
Z całą też pewnością jedną z recept na dojmujący brak lekarzy, w systemie POZ
oraz w lecznictwie szpitalnym, byłoby „mądrzejsze” wykorzystanie ich czasu, o co
też sami medycy zabiegali już od dawna, bo w istocie wypełnianie nadmiernej liczby
procedur ograniczało czas, który lekarze powinni poświęcić swoim pacjentom130.
Postanowiono zatem nieco „odbiurokratyzować” pracę lekarzy, poprzez zatrudnienie
tzw. asystentów medycznych, co było też jednym z punktów w porozumienia rządu
z lekarzami – rezydentami, zawartego na początku 2018 r.131 Pomysł ten również
w zasadzie skończył się na etapie zapowiedzi, bo jego realizacja wymagałaby dodatkowych nakładów finansowych.

126. Ł. Pawłowski, Ochrona zdrowia…, pobrano 19.12.2020 r.
127. Tamże.
128. S. Zagórski, Obiecanki, cacanki…, pobrano 13.12.2020 r.
129. Tamże.
130. Tamże.
131. Tamże.
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Powołanie Urzędu Zdrowia Publicznego
Jednym z priorytetów polityki zdrowotnej miała być lepsza promocja kwestii zdrowia
publicznego, zatem, zgodnie z założeniami reformy – już z początkiem 2018 r. – miał
zacząć funkcjonować Urząd Zdrowia Publicznego (UZP), odpowiedzialny za realizację przepisów przygotowanej ustawy o zdrowiu publicznym oraz za cały obszar
promocji i profilaktyki zdrowia132. Urząd miał skupiać wiele instytucji, uprzednio
odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, takich jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna,
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds.
AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, część działań finansowanych
z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, a także część profilaktyczna
należąca do NFZ133. Regionalne działania UZP koordynowane miały być przez poszczególnych wojewodów134. Niezależnie od UZP działać miał Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, który miał stanowić wsparcie
merytoryczne dla obszaru zdrowia publicznego135.

Niechciana, mimowolna prywatyzacja systemu
Za rządów „dobrej zmiany” wyraźnie wzrosła liczba Polaków korzystających z prywatnych usług medycznych136, którzy – zamiast czekać na jakiekolwiek konstruktywne działania władz, bo na nie – jak widać – liczyć nie można, zaczęli brać sprawy
swojego zdrowia w swoje ręce, choć z bardzo różnym skutkiem. Trudno to inaczej
interpretować, niż oczywisty wyraz braku zaufania do usług państwa w zakresie tzw.
publicznej służby zdrowia.
Równocześnie, wraz z rozpadem systemu publicznej opieki zdrowotnej, nasilił się
wzrost prywatnych wydatków pacjentów „na zdrowie”, głównie tych z chorobami
przewlekłymi, którzy samodzielnie – w coraz większym stopniu – finansują badania
diagnostyczne, terapię, rehabilitację137. Ostatnie lata, to także dynamiczny rozwój prywatnego sektora ochrony zdrowia i jego coraz większy wkład w funkcjonowanie systemu
132. W. P. Kalbarczyk, Sama wizja…, s. 32.
133. J. Pachocki, M. Padamczyk, Reforma systemu…, pobrano 15.12.2020 r.
134. Tamże.
135. Tamże.
136. Ł. Pawłowski, Ochrona zdrowia…, pobrano 19.12.2020 r.
137. K. Boczek, Pacjenci i lekarze…, pobrano 12.12.2020 r.
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ochrony zdrowia w Polsce. Szacuje się, że jeszcze przed pandemią ponad ¼ wydatków
na leczenie w naszym kraju Polacy pokrywali z własnej kieszeni138. Część Polaków leczyła się „prywatnie” dzięki dodatkowym ubezpieczeniom zdrowotnym. W 2018 r., wg
raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, ponad 2,6 mln Polaków było objętych dodatkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym, co oznaczało aż 23-procentowy wzrost w porównaniu
do roku poprzedniego. Tym samym wzrosła także łączna kwota wydatków na prywatne
ubezpieczenia – z 678,9 mln zł w roku 2017, do ponad 820 mln zł w 2018 r.139
Proces prywatyzacji leczenia Polaków nie jest oczywiście czymś całkowicie nowym,
bo – wg raportu Centrum Badania Opinii Społecznej z 2018 r. – już od roku 2014
sukcesywnie przybywało osób objętych dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniem
zdrowotnym, ale tylko w latach 2017–2018, ich odsetek zwiększył się aż o 5 punktów procentowych, z 23% do 28%140. Z jednej strony jest to oczywiście stosunkowo
niewiele, ale – co istotne – posiadaczami dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
stosunkowo najczęściej były osoby w wieku 25–44 lata, legitymujące się zazwyczaj dyplomem wyższej uczelni (aż 46 % w 2018 r.), raczej dobrze oceniające własną sytuację
materialną. Najmniej posiadaczy dodatkowych ubezpieczeń, zatem najczęściej korzystających z publicznej służby zdrowia, było wśród ludzi starszych (powyżej 65. roku
życia), raczej ubogich, najgorzej wykształconych, zwłaszcza emerytów i rencistów141.
Zapewne spośród tych 28% Polaków korzystających z ubezpieczenia prywatnego
większość świadomie – ważąc koszty i korzyści – podjęła decyzję o przejściu do systemu prywatnego, a niekiedy proces ten miał charakter poniekąd „automatyczny”,
bo przy spadającym poziomie bezrobocia i rosnącej konkurencji o pracownika wielu
pracodawców, zwłaszcza tych największych, kusiło nowych pracowników coraz bardziej rozbudowanymi pakietami korzyści, a jedną z zachęt było właśnie dodatkowe
ubezpieczenie. Tym samym nowy pracownik, decydując się na zatrudnienie, automatycznie stawał się częścią systemu prywatnej opieki zdrowotnej. Dopiero ewentualne
rozszerzenie ubezpieczenia na członków rodziny stanowiło kwestię indywidualnych
decyzji zainteresowanych osób. Większość korzystających z dodatkowego ubezpiecze138. K. Lisowska, 25 lat minęło, czyli co zmieniło się w polskim systemie ochrony zdrowia, https://www.
rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/25-lat-minelo-czyli-co-zmienilo-sie-w-polskim-systemie
-ochrony-zdrowia,141565,14.html, pobrano 19.12.2020 r.
139. Ł. Pawłowski, Ochrona zdrowia…, pobrano 19.12.2020 r.
140. Tamże.
141. Tamże.
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nia swoje składki opłacała jednakże bez pomocy pracodawcy: w 2018 r. z 28% Polaków,
posiadających takie ubezpieczenie, aż 18% opłacało je samodzielnie, z domowego
budżetu, zaś tylko co dziesiątemu w całości lub częściowo finansował je pracodawca142.
Tym samym to ci Polacy, na których – niejako z konieczności – opierał się system
publicznej ochrony zdrowia, a zatem młodsi, przeciętnie zdrowsi i lepiej zarabiający,
coraz częściej z publicznego systemu „uciekali”. Odpowiedź na pytanie: „dlaczego?”,
zapewne dla każdego, kto miał chociażby niewielki kontakt z publiczną służbą zdrowia,
wydaje się oczywista: przyczyną wykupienia dodatkowego, komercyjnego pakietu ubezpieczeniowego, był przede wszystkim krótszy czas oczekiwania na wizytę. Dodatkowym
argumentem byli też lepsi (niż w systemie publicznym) lekarze i pozostały personel
medyczny, ale nie bez znaczenia musiały być również takie argumenty, jak milsza obsługa, czy lepszy sprzęt143. Tym samym wielu Polaków gotowych było płacić za coś,
co w istocie powinno być pewnym standardem również w systemie publicznej służby
zdrowia. W Polsce następowała zatem (i wciąż postępuje) stopniowa prywatyzacja
służby zdrowia, choć nie tak formalna, jak niegdyś, nie dlatego, że prywatyzowane są
publiczne zakłady lecznicze, bo ten proces został przyhamowany, lecz dlatego, że pacjenci, chcący być skutecznie leczeni, są zmuszeni opłacać komercyjne usługi medyczne.

Podsumowanie
Dotychczas żadna partia polityczna w Polsce nie wymyśliła tego, w jaki sposób można
poprawić funkcjonowanie tak dalece niesprawnego systemu, jakim jest w naszym
kraju system ochrony zdrowia. Nie dokonała tego także partia mieniąca się „prawą”
i „sprawiedliwą”, bo podobnie jak inne partie – choć na znacznie większą skalę –
wykazała się ignorancją połączoną z arogancją i pogardą dla ekspertów w tej dziedzinie. Zamiast więc przygotowanych, choćby na elementarnym poziomie, planów,
programów, spójnych wizji, zaprezentowano ogólnikowe hasła, połączone z – nieraz
oderwanymi od nich – pomysłami na cząstkowe zmiany, nie mające spójnego charakteru, nie poparte jakimikolwiek analizami, czy choćby przemyśleniami. Trudno zatem
ocenić przygotowany (a raczej nie-przygotowany) w obozie „dobrej zmiany” „plan”
reformy, jak również proces jego wdrażania, ponieważ – obok niewątpliwie godnych

142. Tamże.
143. Tamże.
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rozważenia pomysłów (ale tylko pomysłów, jakże często ze sobą niespójnych), wiele
w nim ewidentnych absurdów. Większym problemem przy jakiejkolwiek próbie oceny
jest jednak to, iż trudno zgadnąć, które z przedstawianych zamiarów miały charakter
rzeczywisty, a które z nich były jedynie wytworem ówczesnej propagandy. Mimo
upływu czasu, nadal zbyt mało wiadomo o jakichkolwiek szczegółach proponowanych
rozwiązań oraz o tym, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierzało sobie poradzić
z licznymi, narosłymi już wcześniej, w zasadzie od początku tzw. transformacji, a wiec
od początku lat 90. XX w., problemami, z którymi boryka się – od co najmniej trzech
dekad – cały polski system ochrony zdrowia.
To, w jaki sposób funkcjonuje każdy podsystem społeczno-gospodarczy, w tym
system ochrony zdrowia, jest zależne od wielu, często niewymiernych, czynników,
ale zawsze, zwłaszcza w kraju o niestabilnej wciąż demokracji, a takim jest Polska,
szczególne znaczenie mają czynniki ideologiczno-polityczne. W procesie jakichkolwiek reform o charakterze strukturalnym zawsze zachodzi konieczność dokonywania
wyborów pomiędzy wartościami, na których reforma miałaby być oparta, postawami
i przekonaniami społecznymi (choć te nigdy nie były i nie będą jednorodne), ale
też interesami politycznymi – które zdają się mieć często decydujące znaczenie. We
wszystkich zapewne państwach współczesnego świata, zdefiniowanie kategorii interesu społecznego, czyli tego co dla społeczeństwa „jest dobre”, jest wręcz niemożliwe,
z racji bynajmniej nie malejących podziałów społecznych, opartych o przekonania
często nie mające nic wspólnego z racjonalnymi wyborami. Z tego też powodu wybór ideowych podstaw reform nie może być w istocie dokonywany w oparciu o inne
kryteria, niż możliwe do osiągnięcia uzgodnienia polityczne.
Należy też mieć na uwadze i to, że wszelkie reformy (a szerzej: wszelkie zmiany),
wywołują nasilenie postaw konkurencyjnych o dostęp do korzyści z tych zmian (reform), będących częścią szerszych procesów politycznych. Z tych też powodów tak
trudno o racjonalne (i merytoryczne) przygotowanie reform, skoro to nie ich realne
znaczenie, czy „sensowność”, są czynnikami przesądzającymi o realizacji. Problemy
systemu ochrony zdrowia są oczywiście postrzegane przez społeczeństwo en mass jako
szczególnie ważne, ale też szczególnie kontrowersyjne, zwłaszcza przy nasileniu postaw
akcentujących (i akceptujących) prymat własnego interesu nad interesem ogólnym.
Tymczasem przyszły kształt polskiego systemu ochrony zdrowia, który bez wątpienia po ustąpieniu pandemii musimy zbudować, powinien odpowiadać na najsilniej artykułowane oczekiwania społeczeństwa, w szczególności w zakresie poprawy
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dostępności do świadczeń, adekwatnych do rzeczywistych potrzeb społecznych. Zaproponowane rozwiązania muszą zatem wynikać, co najmniej po części, nie tylko ze
społecznej świadomości istnienia tych potrzeb, ale też z poczucia współodpowiedzialności za ten, niezwykle ważny, obszar życia społecznego i funkcjonowania państwa.
W najbliższym czasie trudno na to liczyć…

Streszczenie
„Reformy” i „deformy” systemu ochrony zdrowia w Polsce w okresie „dobrej
zmiany”. Cz. II – zmiany organizacyjne systemu
Celem artykułu jest przybliżenie problemu zapowiadanych i realizowanych tzw.
reform systemu ochrony zdrowia i ich (bardzo ograniczona) ocena. Uznano to za
problem szczególnie istotny, bo system ochrony zdrowia jest w naszym kraju nierozerwalnie związany z szeroko pojętą polityką państwa, gdyż (w polskich warunkach)
wszystkie decyzje, związane ze zmianami (reformami i „reformami”) w tym sektorze,
są w zasadzie uzależnione od decyzji aktualnie rządzących ugrupowań (ich „woli politycznej”). Przedstawiono zatem, choć jedynie w bardzo ogólnym zarysie, wdrażany
przez obóz „dobrej zmiany” przed wybuchem pandemii COVID-19 model systemu
ochrony zdrowia, wskazując na zapowiedzi reform i ich liczne mankamenty. Oczywiście, z racji szczupłości opracowania, nie pokuszono się o szerszą ich interpretację,
w ujęciu systemowym, co jednak w przyszłości wydaje się koniecznym.
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, system ochrony zdrowia, polityka zdrowotna,
reforma ochrony zdrowia

Summary
„Reforms” and „deformations” of the health care system in Poland in the period
of „good change”. Part II. Changes in the organizational system
The approximation the matter is the aim of article announced the and realized reforms of system of protection health and their opinion. It it this was recognise was
for particularly essential problem, because the system of protection of health is in
our country connected with policy of you strongly, because all decisions, connected
with changes (reforms and “reforms”) in this sector, they are in principle dependent
on from decision the ruling of formations at present (them “political will”). It it was
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introduced was therefore, though only in very general outline, the model of system
of protection health the initiated through camp the “good change” before explosion
of pandemy COVID -19, showing on forecast of reforms and them the numerous
shortcomings. It it , with right of small sizes of study, has not was attempted was
about wider their interpretation, in system formulation obviously, what however it
in future seems necessary.
Keywords: health care, health care system, health policy, healthcare reform,
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Procesy centralizujące władzę publiczną w Polsce
w latach 2015–2021. Wybrane przykłady i wnioski
Dariusz Klimczak1

Wstęp
Wybory parlamentarne w roku 2015 przyniosły zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości
(dalej w skrócie: PiS), które osiągnęło samodzielną większość zarówno w Sejmie, jak
i Senacie RP. Dzięki braku konieczności tworzenia jakichkolwiek koalicji rządowych,
PiS zyskało komfort bezkompromisowego przejścia do szybkiego wdrażania swojego
programu wyborczego oraz innych planów wprowadzenia zmian w Polsce. Z perspektywy 6 lat odkąd rządzi PiS można zauważyć tendencję odbierania kolejnych
kompetencji samorządowi terytorialnemu i przenoszeniu ich do instytucji rządowych.
Zmiany polegały głównie na zmianach przepisów dotyczących uprawnień samorządów województwa oraz powiatów, dużo rzadziej samorządów gmin. Celem tej pracy
jest wyszczególnienie najważniejszych przykładów instytucji lub kompetencji, które
zostały odebrane, usunięte lub ograniczyły samorządowi terytorialnemu dotychczasowy wpływ i decyzyjność. Problemem, który chcę przestawić jest centralizacja
władzy publicznej w Polsce, dokonująca się podczas rządów PiS. Analizując przepływ
poszczególnych kompetencji oraz uprawnień pomiędzy instytucjami rządowymi
a samorządowymi można z całą pewnością stwierdzić, że centralizacja jest faktem
i opiera się na działaniach ograniczających decentralizację władzy publicznej w następujących obszarach:
– wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
– fundusz rozwoju kultury fizycznej,
– ośrodki doradztwa rolniczego,
– państwowa inspekcja sanitarna,
– wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych,
– kuratoria oświaty,
– państwowy system ratownictwa medycznego,
– Narodowy Fundusz Zdrowia.
1. Mgr Dariusz Klimczak, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim,
poseł na Sejm Rzeczypospolitej.
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Co łączy powyższe instytucje, fundusze, ośrodki itd.? Wszystkie zostały pozbawione
lub istotnie ograniczone z dotychczasowych zależności z samorządem terytorialnym.
Zmiany przepisów, które względem w/w podmiotów dokonało PiS polegały głównie
na ograniczeniu kompetencji, które dotychczas były podstawą wykonywania zadań
ustawowych. W innych przypadkach ograniczano kompetencje ośrodków regionalnych na rzecz centralnych (NFZ), zwiększano uprawnienia instytucji rządowych
względem samorządowych (kuratoria oświaty) a w jeszcze innych całkowicie likwidując instytucję samorządową, przekazując zadania nowym, rządowym podmiotom.
Koronnym przykładem ilustrującym takie właśnie działanie jest utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poprzez likwidację wojewódzkich
zarządów melioracji i urządzeń wodnych, które dotychczas podlegały marszałkom
województw. Podobne zmiany dotknęły Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które wraz
z całym majątkiem zostały przejęte od samorządów województw przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Wszystkie wyżej wymienione zmiany mają charakter centralizacji, sprzeczny z konstytucyjną zasadą decentralizacji władzy publicznej w Polsce2. Jak twierdzi K. Kokocińska „decentralizacja traktowana jako ustrojowo-prawna konstrukcja stosunków
między podmiotami prawa publicznego, wyznacza organizację władzy wykonawczej.
Z konstytucyjnej zasady decentralizacji, interpretowanej w powiązaniu z pozostałymi
zasadami ustrojowymi, a w szczególności z zasadą pomocniczości – wynika obowiązek tworzenia określonych układów zadań i kompetencji, który sprowadza się
do formuły „przekazywania z góry w dół” zadań publicznych na niższe ogniwa ich
wykonywania3”. W wyżej przedstawionych przykładach zmian zasada decentralizacji
jest całkowicie pomijana na rzecz kolejnych uprawnień instytucji rządowych. Dlatego
też warto przytoczyć fragment orzeczenia Trybunały Konstytucyjnego dotyczącego
zgodności z Konstytucją RP oraz Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy4, gdzie definiuje
pojęcie decentralizacji: „Pojęcie decentralizacji oznacza proces stałego poszerzania
2. Art. 15 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483
z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: Konstytucją RP.
3. K. Kokocińska, Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXXVIII – zeszyt 2 – 2016.
4. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1817.
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uprawnień jednostek władzy publicznej niższego stopnia w drodze przekazywania
im zadań, kompetencji oraz niezbędnych środków. Decentralizacja, o której mówi
Konstytucja RP, nie jest jednorazowym przedsięwzięciem organizacyjnym, lecz trwałą
cechą kultury politycznej państwa zbudowanej na właściwych rozwiązaniach ustawowych, zgodnych z konstytucyjnymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej5”. Przedstawioną wcześniej hipotezę o postępującej centralizacji władzy publicznej w Polsce
podczas rządów PiS w latach 2015-2021 można potwierdzić na wielu przykładach.
Spośród działań centralizujących, chcę przedstawić analizę dwóch przykładów, dotyczących Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska (dalej w skrócie: WFOŚiGW)
oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej w skrócie: FRKF) – które określą
w jak głębokim stopniu dotyczą odbierania kompetencji samorządowi terytorialnemu
a jednocześnie wzmacniają władzę rządową, czyli centralne sterowanie procesami
decyzyjnymi w Polsce. Na przykładach przedstawię dowody na postawioną hipotezę
z zakresu dzielności samorządu województwa wraz z analizą i wnioskami.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
WFOŚiGW działają w Polsce od początku lat ‘90 jako samodzielne instytucje finansujące zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Początkowo
jako fundusze celowe, a od 2010 r. jako samorządowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Zakres i zasady działania Funduszy wynikają
z ustawy z dnia 2 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska6. Najważniejszym
celem funkcjonowania WFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i efektywne gospodarowanie jego zasobami. Fundusze są od prawie 30 lat strategicznymi partnerami samorządów terytorialnych każdego szczebla, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, placówek
oświatowych oraz indywidualnych beneficjentów realizujących zadania z zakresu
ochrony środowiska w każdym województwie w Polsce. W trakcie wielu lat działalności Funduszy zmieniał się charakter ukierunkowania przedsięwzięć służących
ochronie środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego czy w ostatnim czasie mocnego
5. Orzeczenie TK, K 24/02, OTK –A, 2003, nr 2, poz. 11, https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=236&sprawa=2587, pobrano 10.05.2021 r.
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: prawem ochrony środowiska.
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wsparcia transformacji gospodarki na niskoemisyjną ze szczególnym uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju. Zawsze jednak WFOŚiGW gwarantowały swoim
beneficjentom oczekiwane wsparcie, odpowiadające aktualnym uwarunkowaniom
wynikającym ze strategii państwowa polskiego, Unii Europejskiej czy wyzwań gospodarczych. Najczęściej oferowana przez wojewódzkie fundusze pomoc finansowa
to m.in.: dotacje, niskooprocentowane pożyczki, dopłaty do kredytów bankowych
oraz częściowe umarzanie pożyczek. WFOŚiGW dofinansowują inwestycje i działania proekologiczne oraz koncentrują się na wspieraniu przedsięwzięć z zakresu:
ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, ochrony ziemi, gospodarki
odpadami, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz zapobieganiu i likwidacji
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Warto zaznaczyć, że WFOŚiGW biorą dosyć
aktywny udział w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej w zakresie inwestycji
ochrony środowiska na terenie poszczególnych województw.
Nawet dosyć ogólne informacje na temat struktury działalności, zasad funkcjonowania oraz roli we współpracy z potencjalnymi beneficjentami wskazują, że WFOŚiGW mają ogromne znaczenie z politycznego punktu widzenia. Każdy z WFOŚiGW
ma potężny budżet, sięgający nawet połowy budżetów poszczególnych samorządów
wojewódzkich, szerokie spektrum działania, bieżącą współpracę z wieloma podmiotami publicznymi i niepublicznymi, dobry wizerunek oraz stosunkowo łatwą
dostępność środków finansowych w trybie otwartych naborów. Ostatni argument
jest niezwykle ważny w porównaniu z dostępnością środków europejskich, rozdysponowywanych w trybie konkursowym, ogłaszanych na poszczególne działania jeden
lub dwa razy w trakcie siedmioletniej perspektywy finansowej. Pod tym względem
WFOŚiGW zawsze był atrakcyjnym partnerem zarówno dla samorządu terytorialnego
jako i podmiotów gospodarczych, których działania inwestycyjne lub modernizacyjne
wynikają bardzo często z bieżących uwarunkowań i potrzeb. Dobrym przykładem
może być ciągłe zapotrzebowanie na wsparcie termomodernizacji budynków, rozbudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej lub zakupu samochodów pożarniczych
dla Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie wojewódzkie fundusze zawsze odgrywały
kluczową rolę dotacyjną.
Wracając do politycznych uwarunkowań funduszy ochrony środowiska trzeba
zwrócić uwagę, że za każdą instytucją stoi człowiek. Właśnie te osoby, które reprezentują nie tylko działania WFOŚiGW ale także władzy, są obiektem zainteresowania polityków. Prawo i Sprawiedliwość wygrywając wybory parlamentarne w roku
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2015, sprawowało władzę poprzez samodzielną większość w Sejmie oraz Senacie
RP7. Latem tego samego roku A. Duda, europoseł PiS, pokonał w drugiej turze wyborów prezydenckich B. Komorowskiego i objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej8.
W tej sytuacji politykom PiS brakowało do pełni władzy jedynie decydującej roli
w samorządzie terytorialnym a przede wszystkim w sejmikach i zarządach wojewódzkich. Potrzeba wpływu na decyzje władzy publicznej znajdujące się w gestii
samorządu terytorialnego, spowodowała szereg zmian legislacyjnych, które dotknęły
jako jedne z pierwszych właśnie WFOŚiGW. Politycy PiS postanowili przejąć wpływ
na decyzje zapadające w wojewódzkich funduszach w maksymalnie szybki i prosty
sposób. Zdecydowano się na zmianę ustawy – prawo ochrony środowiska9 w części
dotyczącej obsady i powoływania rady nadzorczej WFOŚiGW, mającej naturalnie
bezpośredni wpływ na obsadę zarządów wojewódzkich funduszy. Dotychczas rada
nadzorcza w każdym z wojewódzkich funduszy była mocno zdywersyfikowana pod
względem przedstawicielskim, jednakże z najsilniejszym przedstawicielstwem sejmików województw. Pierwsza nowelizacja ustawy o ochronie środowiska, która miała
miejsce wiosną 2017 r. i dotyczyła zmiany przepisów o WFOŚiGW, przebudowując
w zasadniczy sposób przedstawicielstwo w radach nadzorczych, oczywiście na korzyść władz centralnych, będących w rękach PiS. Do ustawy wprowadzono także
przepis, zgodnie z którym marszałek województwa i jego zastępcy mieli tylko zatwierdzać (bądź nie) kandydatów do zarządu Funduszu przedstawionych przez radę
nadzorczą, ale nie mogli już wskazywać własnych kandydatów10. Od tamtego czasu
to miała być kompetencja rady nadzorczej, a większość w niej mieli przedstawiciele
wojewody, ministra środowiska i szefa Narodowego FOŚiGW. Po wielu kłopotach
ze skutecznym obsadzeniem zarządów funduszy, spowodowanych nieprecyzyjnością
wprowadzonych przepisów, dokonano kolejnej nowelizacji, która skutecznie przeniosła wpływ na politykę obsadzania i bieżącego funkcjonowania wojewódzkich
7. https://parlament2015.pkw.gov.pl/ pobrano 05.05.2021 r.
8. https://prezydent2015.pkw.gov.pl/ pobrano 06.05.2021 r.
9. Tekst poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, druk nr
1127 z dnia 7 grudnia 2016 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B3EFC2F7BF0315DEC1258087005ACF95/%24File/1127.pdf, pobrano 08.05.2021 r.
10. M. Darda, Konflikt wokół Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Prezes nie wpuści radnych sejmiku do siedziby WFOŚiGW, https://dzienniklodzki.pl/
konflikt-wokol-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-lodzi
-prezes-nie-wpusci-radnych-sejmiku-do/ar/12945210, pobrano 08.05.2021 r.
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funduszy z samorządu terytorialnego do władz centralnych. Warto przypomnieć, że
rady nadzorcze WFOŚiGW przed zmianami dokonanymi przez PiS, miały w swoim
składzie przedstawicieli organizacji proekologicznych, skutecznie wyeliminowanych
przez w/w nowelizacje ustawy.
Już podczas procedowania ustawy prawo ochrony środowiska, która wprowadzała zmiany w zasadach wyboru władz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, podnosiły się zdecydowanie krytyczne opinie z środowisk
samorządowych. Praktycznie nikomu z samorządowców nie podobał się pomysł,
aby samorządy poszczególnych województw utraciły decydujący wpływ na wybór
kierownictwa WFOŚiGW, a zyskał go rząd, czyli władza centralna. Wielu radnych
sejmików zdecydowało się wyrazić swoją opinię w oficjalny sposób, co stało się m.in.
w województwie śląskim, gdzie radni przyjęli uchwałę, w której wyrazili „zaniepokojenie i dezaprobatę11” dla planowanego przeniesienia kontroli nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska z samorządów województw na administrację rządową.
„Samorządowcy ze Śląska ocenili m.in. że proponowane zmiany „naruszają podstawowe zasady Konstytucji RP takie, jak zasadę decentralizacji władzy publicznej, podziału
terytorialnego państwa, zasadę wykonywania przez samorząd zadań publicznych we
własnym imieniu, a nie w imieniu jednostek administracji rządowej, podmiotowość
prawną jednostek samorządu terytorialnego12”. W podobny sposób rządowe plany
skrytykował marszałek województwa mazowieckiego A. Struzik: „Pilnie potrzebne są
rozwiązania systemowe ze strony rządu, dalsze zaangażowanie samorządów, ale i samych mieszkańców. Obawiam się jednak, że plany przejęcia przez rząd wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska, które do tej pory były ważnym źródłem wsparcia na
tego typu inwestycje, mogą zagrozić kontynuacji tych działań – powiedział marszałek
woj. mazowieckiego, informując o planowanych działaniach mających na celu walkę
ze smogiem13”. Z kolei prezes WFOŚiGW w Olsztynie A. Krzyśków określił rządowe
propozycje jako „bardzo niebezpieczną próbę centralizacji, upaństwawiania, zawłaszczania wieloletniego dorobku samorządowego14”.
11. Red. Gram w Zielone, Prezydent przypieczętował zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony
środowiska, https://www.gramwzielone.pl/trendy/28509/prezydent-przypieczetowal-zmiany-w
-wojewodzkich-funduszach-ochrony-srodowiska, pobrano 07.05.2021 r.
12. Tamże.
13. Tamże.
14. Tamże.
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Podczas burzliwych posiedzeń sejmowej komisji zajmującej się zmianami w ustawie
Prawo ochrony środowiska dotyczących WFOŚiGW podnosiły się bardzo zdecydowane głosy w obronie zawłaszczania kompetencji samorządu terytorialnego i utrzymania
decentralizacji władzy publicznej w Polsce. Posłanka PO G. Lenartowicz mówiła
o „zawłaszczaniu kasy i stołków15” i o „kolejnym sposobie na demontaż i zawłaszczanie instytucji publicznych16”. Posłanka Nowoczesnej E. Lieder oceniła, że projekt
jest też niezgodny z konstytucją, gdyż narusza zasadę decentralizacji administracji
państwowej17. Zmiany skrytykowali też posłowie Kukiz’15, wskazując na brak konsultacji społecznych. Te fundusze powinny być w samorządach jak najniżej, żeby to
obywatele mogli decydować, poprzez wybór odpowiednich samorządów, jak będą
dysponowane – mówił poseł P. Apel z Kukiz’15 (cyt. za PAP)18.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
System wspierania inwestycji sportowych w oparciu o środki FRKF funkcjonował
w postaci zdecentralizowanej od 1995 r. przy pomocy najpierw urzędów wojewódzkich,
a od 1999 r. samorządów województw. Obecnie FRKF jest państwowym funduszem
celowym i jego działanie zostało uregulowane na podstawie art. 86 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych19. Jego dysponentem jest minister właściwy
do spraw kultury fizycznej. Wydatki FRKF są przeznaczone na przebudowę, remonty
i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności
fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym
w zakresie aktywności fizycznej20. Przychodami FRKF są środki stanowiące 75% wpływów z dopłat21 ceny losu lub innego dowodu udziału w grach liczbowych. Szczegółowe
15. Red. Gram w Zielone, Opozycja przeciwko forsowanej przez rząd centralizacji WFOŚiGW, https://
www.gramwzielone.pl/trendy/25187/opozycja-przeciwko-forsowanej-przez-rzad-centralizacji
-wfosigw, pobrano 08.05.2021 r.
16. Tamże.
17. Tamże.
18. Tamże.
19. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz. U. nr 201, poz. 1540 z późniejszymi
zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o grach hazardowych.
20. Tamże.
21. Art. 80, ust. 1 ustawy o grach hazardowych.
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warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, tryb składania wniosków oraz
przekazywania środków FRKF, określa minister właściwy do spraw kultury fizycznej
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem
właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw turystyki.
Samorządy poszczególnych województwa od 1999 r. wspólnie z Ministerstwem
Sportu i Turystyki realizowały Wojewódzkie Wieloletnie Programy Rozwoju Bazy
Sportowej, które to dokumenty przyjmowane były uchwałami sejmików najczęściej
na okres 5 lat. Programy finansowane były ze środków FRKF. W ramach tych programów wspierane były różnego rodzaju zadania inwestycyjne mające na celu rozwój
regionalnej infrastruktury sportowej. Realizacja programów sprzyjała aktywizacji
gmin, powiatów i ośrodków miejskich jako lokalnych ośrodków aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz wspomagała rozwój infrastruktury społecznej na obszarach
całego regionu. Oznaczało to również wspomaganie oddolnych inicjatyw służących
upowszechnianiu i rozwojowi kultury fizycznej i sportu.
Szczegółowe zasady określające procedurę naboru i oceny wniosków określał co
roku przyjmowany decyzją Ministra Sportu i Turystyki Program Rozwoju Regionalnej
Infrastruktury Sportowej. W Programie określone były zadania każdego samorządu
województwa w zakresie przyjmowania Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy
Sportowej, naboru wniosków oraz jasne zasady przyznawania limitu środków na
poszczególne regiony.
W imieniu ministra właściwego do spraw sportu nabory wniosków o dofinansowanie inwestycji z FRKF prowadziły odpowiednie departamenty urzędów marszałkowskich. Zgodnie z rozporządzeniem beneficjenci mogli się ubiegać o dofinansowanie
w wysokości 33%, 50%, 70% lub 80% wydatków kwalifikowanych, co czyniło wyżej
wymieniony fundusz bardzo atrakcyjnym i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem,
szczególnie samorządów gminnych i powiatowych. Rola samorządu województwa była
teoretycznie jedynie techniczna i sprowadzała się do przeprowadzenia naboru i oceny
wniosków na realizację zadań inwestycyjnych określonych w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej, uchwalonych wcześniej przez sejmiki województw a następnie przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw sportu ostatecznej
listy wnioskodawców przewidzianych do uzyskania dofinansowania. Warto jednak
wskazać, że w rozporządzeniu zostało określone uprawnienie marszałka wojewódz-
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twa do wydania opinii22 na temat poszczególnych wniosków. Dzięki wspomnianemu
przepisowi lista wnioskodawców przeznaczonych do dofinansowania ze środków
FRKF traktowana była przez ministra właściwego do spraw sportu jako ostateczna.
Współpraca w tym zakresie pomiędzy samorządami województwa a ministrem
właściwym do spraw sportu przebiegała przez wiele lat pomyślnie i bez żadnych
zastrzeżeń zarówno ze strony wnioskodawców jak strony rządowej i samorządowej.
Przykładem może być województwo łódzkie, gdzie w latach 1999–2016 w ramach
inwestycji oddano do użytku ponad 380 obiektów sportowych. Łączna kwota dofinansowania inwestycji sportowych środkami FRKF wyniosła ponad 230 milionów zł, co
stanowiło 33% dofinasowania. Pozostała część (prawie 70%) wartości kosztorysowej
inwestycji była finansowana z budżetów poszczególnych beneficjentów programu.
Szacowany całkowity koszt inwestycji w obiekty sportowe zrealizowane w latach
1999-2016 na terenie województwa łódzkiego w ramach realizacji Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej to ponad 690 000 000 zł23. Współpraca
samorządów województw z ministrem właściwym do spraw sportu w ramach FRKF
zmieniła się szybko po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych. 27 grudnia
2016 r. sekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystyki Jarosław Stawiarski w piśmie
skierowanych do wszystkich w Polsce marszałków województw zapowiedział tzw.
„reorientację instytucjonalną” redystrybucji środków przeznaczanych na dofinansowanie inwestycji sportowych. W praktyce oznaczało to zmianę rozporządzenia24
i wykreślenie samorządów województw z dotychczasowego systemu naboru wniosków
i wprowadzeniu jednolitego naboru w ministerstwie sportu i turystyki. Wprowadzona
zmiana została powszechnie skrytykowana przede wszystkim przez samorządy województw. Uchwalono wiele stanowisk sejmików oraz rad gmin i powiatów krytycznie
odnosząc się do działania ministerstwa sportu i turystyki. Np. Sejmik województwa
łódzkiego w przyjętej uchwale podnosi następujące argumenty: „[…] Zmiana ta

22. Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z dnia z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Dz. U. nr 156, poz. 1051.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101561051/O/D20101051.pdf, pobrano
10.05.2021 r.
23. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w latach 19992016 w województwie łódzkim, www.lodzkie.pl, pobrano 10.05.2021 r.
24. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tekst jednolity z 2019 r. poz. 1638.
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zostaje dokonana nagle, w trakcie trwania procedury naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
oraz bez jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem samorządowym. Stanowi ona
kolejny przykład centralizacji dystrybucji środków publicznych, w tym przypadku
pochodzących z FRKFj […]”25.
Przedstawiciele poszczególnych sejmików województw nie podzielali argumentacji
przytoczonej w piśmie Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz
wnosili o utrzymanie w mocy dotychczasowej, realizowanej od 1999 r. procedury
opierającej się na zaufaniu i współpracy pomiędzy stroną rządową i samorządową. Faktem jest, że samorządy województw przez wiele lat służyły beneficjentom
Programu merytoryczną pomocą zarówno na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej inwestycji, jak również w trakcie procedury naboru wniosków do ministra właściwego do spraw sportu. Monitoring regionalnych inwestycji sportowych
dokonywany przez urzędy marszałkowskie był praktycznie jedynym źródłem wiedzy
rządu na temat budowy dofinansowanych obiektów sportowych na terenie poszczególnych województw. W efekcie działań samorządów województw do ministra właściwego do spraw sportu wpływały wyselekcjonowane wnioski na dofinansowanie
konkretnych inwestycji sportowych, włącznie z ustalonymi ostatecznymi kosztami
realizacji, które stanowiły dla ministerstwa podstawę do obliczenia kwoty dofinansowania. Nabory wniosków na poziomie regionalnym stanowiły naturalny filtr dla
resoru sportu w zakresie wyboru najważniejszych zadań26. Warto dodać, że dzięki
stałej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, samorządy województw
były najlepiej zorientowane w potrzebach inwestycji sportowych na swoim regionie
i przez lata wypracowały kryteria i standardy podziału przypadających na poszczególne województwa limitów środków na inwestycje sportowe przydzielane przez
ministra właściwego do spraw sportu.

Podsumowanie
PiS podczas swoich rządów w latach 2015-2021 podejmowało szereg działań mających
cechy centralizacji władzy publicznej w Polsce. W czasie światowej pandemii Co25. Uchwała nr XXXIII/435/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r., https://
bip.lodzkie.pl/files/684/opinia244.pdf, pobrano 10.05.2021 r.
26. Tamże.

56

Dariusz Klimczak

vid-19, która dotknęła boleśnie także Polskę, warto wymienić zmiany, które dotyczyły
inspekcji sanitarnych, instytucji kluczowej w zwalczaniu zakażeń. Prace nad zmianą
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej27 zakończyły się
pod koniec lutego 2020 r.28, czyli w czasie, kiedy 2 miesiące po tym, jak potwierdzono
pierwsze przypadki zakażeń Covid-19 poza Chinami. Warto przypomnieć, że pierwszy przypadek zakażenia nowym koronawirusem w Europie miał miejsce 24 stycznia
we Francji. Nasuwa się zatem pytanie, jakie ważne zmiany w inspekcji sanitarnej
wprowadził w tym czasie rząd stworzony przez PiS29? Otóż wiele mówiąca była już
potoczna nazwa ustawy, którą powszechnie określano nawet w pismach branżowych
jako „pionizującą sanepid30”. Ustawa przyznała Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu
kompetencji do powoływania i odwoływania – za zgodą właściwego wojewody –
państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania i odwoływania – po
zasięgnięciu opinii wojewody – państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.
W tym miejscu warto przypomnieć, że dotychczasowe przepisy uprawniały starostę
i prezydenta miasta do powoływania i odwoływania właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, co stanowi kolejny przykład odbierania kompetencji samorządowi
terytorialnemu i centralizację władzy publicznej w Polsce.
Podobny scenariusz miały kolejne zmiany przepisów dotyczące kuratoriów oświaty,
zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty, bez zgody których samorząd nie może
decydować np. o likwidacji czy przekształceniu szkoły. Kuratoriom zapewniono także
większy wpływ na wybór dyrektora placówki, co jest naturalnie kolejnym osłabianiem
roli samorządu terytorialnego. Nie wszystkie planowane zmiany udało się rządowi
PiS wprowadzić w życie. W tym przypadku wymienić trzeba choćby przykłady Izby
Obrachunkowe oraz tzw. metropolii warszawskiej. Pierwszy przykład dotyczył nieuda27. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 195.
28. Przebieg procesu legislacyjnego ustawy o zmianie ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, https://
www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=46, pobrano 10.05.2021 r.
29. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000322,
pobrano 10.05.2021 r.
30. Polityka Zdrowotna, Ustawa o pionizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej z podpisem Prezydenta,
https://www.politykazdrowotna.com/54140,ustawa-o-pionizacji-panstwowej-inspekcji-sanitarnej-z-podpisem-prezydenta, pobrano 10.05.2021 r.

57

Procesy centralizujące władzę publiczną w Polsce w latach 2015–2021. Wybrane przykłady i wnioski

ną próbę wzmocnienia przez PiS regionalnych izb obrachunkowych, jednak ustawę
zawetował prezydent. W trakcie procedowania ustawy samorządowcy podkreślali, że
po nadaniu nowych uprawnień Regionalne Izby Obrachunkowe mogłyby podważać
niemal każdy wydatek samorządu a tym samym mieć bardzo istotny wpływ na bieżące
funkcjonowanie samorządu terytorialnego a wręcz wpływu na jego politykę. Drugim
przykładem, bardzo głośnym medialnie, był poselski projekt ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy31, który zakładał, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką
samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi ustawy
ws. metropolii warszawskiej protestowali politycy opozycji, przede wszystkim PO i PSL.
Ustawa od samego początku wzbudziła ostrą krytykę środowisk samorządowych32
i opozycyjnych w stosunku do PiS. Autorów ustawy krytykowano o nierespektowanie terytorialnych wspólnot samorządowych oraz próbę ingerencji w konstytucyjnie
gwarantowaną samodzielność samorządów. Wskazywano również na brak podstaw
i merytorycznego uzasadnienia do wprowadzenia ustawy o metropolii warszawskiej,
nierzadko wskazywano absurdalność przedłożenia ustawy. Ostatecznie projekt wycofano z Sejmu, co było spowodowane głównie olbrzymią falą krytyki, ale także w wyniku
oporu społecznego mieszkańców różnych gmin mających wejść w planowany obszar
metropolii warszawskiej. Referendum przeprowadzone w Legionowie nie pozostawiło
złudzeń partii rządzącej – aż 94,27% osób biorących udział w referendum wskazało,
że nie chce, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej.
Wszystkie wymienione wyżej działania PiS potwierdzają zawartą we wstępie hipotezę dotyczącą centralizacji władzy publicznej w Polsce a tym samym ograniczaniu
kompetencji samorządu terytorialnego. Dowodów na stałą praktykę takiego działania PiS jest coraz więcej, m.in. przepisów dotyczących funkcjonowania lecznictwa
stacjonarnego w Polsce. Postawioną w moim artykule hipotezę potwierdzają nie
tylko fakty, które już zaistniały w polskim prawie i które wyżej wymieniłem, ale
także przedstawicie poszczególnych branż i zawodów, między innymi związanych
z systemem ochrony zdrowia. Wskazuje na to prof. K. Simon, ordynator Oddziału
31. Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z 30 stycznia 2017 r., druk nr
1259, https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/48E7175238CD7132C12580BA00482CCF/%24File/1259.pdf, pobrano 10.05.2021 r.
32. P. Halicki, Ostra krytyka konsultacji w sprawie metropolii warszawskiej. „Cel mocno polityczny”,
Onet.pl, https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/warszawa-ostra-krytyka-konsultacji-w-sprawie
-metropolii-warszawskiej/nts8hdn, pobrano 10.05.2021 r.
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Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we
Wrocławiu i ocenia, że zapowiedź zmiany szpitali powiatowych na państwowe to decyzja polityczna, która cofa nas do złych rozwiązań centralistycznych z okresu PRL33.
PiS w kwestii ograniczania władzy samorządu nie zmienia taktyki. Wciąż procedowane są projekty ustawy oraz zmiany rozporządzeń, które wzmacniają władzę
centralną kosztem samorządu i decyzji podejmowanych w regionach na rzecz instytucji rządowych. Najnowszymi przykładami są szerokie zmiany dotyczące systemu
ochrony zdrowia, m.in. ograniczeń kompetencji regionalnych oddziałów Narodowego
Funduszu Zdrowia, centralizacji Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego
czy przepisów dotyczących określania tzw. map potrzeb zdrowotnych. Taka polityka
konfrontuje nie tylko samorządowców z rządem, ale także całkowicie zmienia rolę wojewodów, którzy dotychczas byli traktowani i uznawania za duże wsparcie samorządu.
Dzisiaj pełnią niewdzięczną rolę żandarma, którą trafnie określił dr hab. D. Sześciło:
„W dodatku konfrontacyjne i upolitycznione nastawienie wielu wojewodów wobec
samorządów, demonstrowane w ostatnich latach, powoduje, że wojewodowie tracą
zdolność do skutecznej współpracy z samorządami w sytuacjach kryzysowych. Tymczasem harmonijne i oparte na wzajemnym zaufaniu współdziałanie z samorządami
jest kolejnym niezbędnym czynnikiem sukcesu w zmaganiach z takimi zagrożeniami
jak pandemia34”.

Streszczenie
Procesy centralizujące władzę publiczną w Polsce w latach 2015-2021. Wybrane
przykłady i wnioski.
Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych przykładów działań PiS w kierunku
zmian przepisów prawa prowadzących do centralizacji władzy publicznej w Polsce.
Wskazano dwa, istotne z punktu widzenia samorządu terytorialnego przykłady: wojewódzkich funduszy środowiska i gospodarki wodnej a także funduszu rozwoju kultury
fizycznej. Poprzez analizę funkcjonowania obu podmiotów przed i po objęciu władzy
przez PiS w 2015 r., starano się wskazać proces odbierania kompetencji samorządowi
33. K. Lurka, Krzysztof Simon o centralizacji, https://www.termedia.pl/mz/Krzysztof-Simon-o-centralizacji,41641.html, pobrano 10.05.2021 r.
34. D. Sześciło, COVID-19 demaskuje PiS. Fatalne skutki centralizacji władzy i marginalizacji województw, „Okopress”, 2 grudnia 2020 r.
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terytorialnemu i przekazywania tychże do instytucji centralnych. Próbowano także
przedstawić inne przykłady działań osłabiających konstytucyjną zasadę decentralizacji
władzy publicznej w Polsce, zarówno te, które weszły w życie, projekty które upadły
pod presją opinii publicznej jak i projekty, które są przygotowywane do realizacji.
Słowa kluczowe: centralizacja, decentralizacja, samorząd terytorialny, Prawo i Sprawiedliwość, wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, fundusz
rozwoju kultury fizycznej.

Summary
Processes centralizing public power in Poland in 2015-2021. Selected examples
and conclusions.
The article aims to present selected examples of Law and Justice Party’s actions towards changes in the law leading to centralization of public power in Poland. Two
examples, important from the point of view of local government, were indicated:
provincial funds for environment and water management and the fund for the development of physical culture. Through the analysis of the functioning of both entities
before and after the Law and Justice Party took control of the government in 2015,
an attempt was made to indicate the process of taking competences away from local
self-government and transferring them to central institutions. An attempt was also
made to present other examples of measures weakening the constitutional principle of
decentralization of public power in Poland, both those that came into force, projects
that failed under the pressure of public opinion and projects that are being prepared
for implementation.
Keywords: centralization, decentralization, local government, Law and Justice, voivodeship fund for environmental protection and water management, physical culture
development fund.
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Wybrane aspekty prawno-pedagogiczne opieki nad
dzieckiem w rodzinie
Edyta Wiszniewska1

Wstęp
Zjawisko opieki – będące od dawna w zainteresowaniu pedagogów – doczekało się
wielu interpretacji w literaturze przedmiotu. J. Maciaszkowa określiła opiekę jako
całokształt świadomych działań, zarówno ludzkich jak i instytucjonalnych, które
zmierzają do zapewnienia warunków do zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży2.
Z. Dąbrowski zdefiniował zaś opiekę jako „konieczną aktywność jej podmiotu wobec
zależnego asymetrycznie od niego przedmiotu, polegającego na ciągłym i bezinteresownym zaspokajaniu jego swoistych potrzeb i kompensowaniu niezdolności, a w tym
ze sfery wiary do samosterowania lub samozachowania”3.
Opieka, jak pisze z kolei L. Zarzecki „w swej istocie jest zaspokojeniem potrzeb innego człowieka, ale tylko takich potrzeb, których on sam nie jest w stanie zaspokoić”4.

Opieka nad dziećmi – co do zasady – jest powinnością rodziny.
Prawo do życia w rodzinie – jako jedno z podstawowych praw dziecka – obok godności, ochrony życia, zdrowia, nietykalności cielesnej, wolności osobistej, wolności od
dyskryminacji gwarantowane jest przepisami Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.5
oraz Konwencji o prawach dziecka6. Jak czytamy w preambule Konwencji „dziecko dla
pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w śro1. Dr Edyta Wiszniewska, asystent, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2. J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki opiekuńczej. Opieka rodzinna nad dzieckiem i kompensacja jej
niedostatków, Warszawa 1991, s. 38.
3. Z. Dąbrowski, F. Kulpiński, Pedagogia opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000,
s. 116.
4. L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012, s. 92.
5. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami, zwana
dalej w skrócie: Konstytucją RP.
6. Konwencja o prawach dziecka przyjęta dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. 1991 nr 120, poz. 526,
zwana dalej w skrócie: Konwencją.
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dowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia miłości i zrozumienia”. Idealne warunki
do rozwoju zapewnia prawidłowo funkcjonująca rodzina, właściwie dbająca o dziecko,
które „z powodu niedojrzałości fizycznej i umysłowej wymaga szczególnej opieki
i troski, a także odpowiedniej opieki prawnej, zarówno przed urodzeniem, jak i po
urodzeniu”7. Funkcje opiekuńcze i wychowawcze rodziców wyraźnie określone zostały
w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który przyznaje im
prawo i obowiązek wychowania i kierowania dzieckiem pozostającym pod ich władzą
rodzicielską, jak również troski o jego rozwój fizyczny i duchowy oraz przygotowania
go do pracy dla dobra społeczeństwa, zgodnie uzdolnieniami dziecka8. Nadrzędność
opiekuńczej roli rodziny nad wszelkimi innymi podmiotami realizującymi zadania
opieki nad dzieckiem wywodzi się z Konstytucji RP9, która stwierdza, iż „dziecko
pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych”10.
Również z perspektywy pedagogicznej czynności opiekuńcze łączy się z jednoczesnym aktem wychowawczym11. W literaturze zwraca się uwagę na naturalny charakter
opieki w rodzinie, w której wszelkie działania mają na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb jej członków12. Rodzina funkcjonalna ma największe szanse na stworzenie dziecku właściwych warunków opiekuńczych, wychowawczych i socjalizacyjnych
poprzez zaspokojenie potrzeb natury biologicznej, psychicznej i społecznej13. Jeśli
rodzina – z różnych powodów – nie jest w stanie wypełniać swojej roli opiekuńczej
i wychowawczej wobec dziecka niezbędna jest ingerencja instytucjonalna. Odpowiedzialność za ochronę praw dziecka spoczywa na służbach publicznych. Należy podkreślić, że opieka nad dzieckiem jest nie tylko działaniem społeczno-pedagogicznym
czy systemem pedagogicznym, ale także instytucją społeczną ujętą w ramy prawne14.
7. Preambuła Deklaracji Praw Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20
listopada 1959 r.
8. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. nr 9 poz. 59, zwana dalej
w skrócie KRiO, art. 96 § 1.
9. B. Smolińska -Theiss, Funkcja opiekuńczo-wychowawcza szkoły – relikt przeszłości czy współczesne
wyzwanie, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 3(57), s. 133.
10. Konstytucja RP, art. 72 ust. 2.
11. H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Wrocław 1961, s. 324.
12. L. Albański, S. Gola, Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej, Jelenia Góra 2013, s. 54.
13. Cudak H., Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, „Pedagogika rodziny”
2011, nr 1/2, s. 7.
14. B. Smolińska-Theiss, Funkcja opiekuńczo-wychowawcza…., s. 132.
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Opieka a zakres władzy rodzicielskiej
Pod względem prawnym zapewnienie właściwej opieki oraz warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka jest zadaniem rodziców, wynikającym z władzy rodzicielskiej. Zgodnie z przepisami prawnymi dziecko, aż do pełnoletniości, pozostaje pod
władzą rodzicielską obydwojga rodziców. Nie ma znaczenia, czy rodzice żyją ze sobą
w związku małżeńskim, czy nieformalnym.
Zakres władzy rodzicielskiej nie został zdefiniowany przez ustawodawcę. Z treści
przepisów KRiO wynika, że władza rodzicielska oznacza ogół praw i obowiązków,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa i obowiązku do wykonywania pieczy nad
osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, a także troskę o jego fizyczny i duchowy rozwój oraz należyte przygotowanie do pracy15. Jako prawo osobiste
rodzica, jest niezbywalna i niedziedziczna16, a jej ograniczenie lub pozbawienie może
nastąpić jedynie prawomocnym orzeczeniem sądowym i tylko w określonych ustawowo przypadkach17.
Co istotne, władza rodzicielska przysługuje tylko osobom pełnoletnim. Jeśli rodzice nie spełniają tego kryterium sąd powierza pieczę nad dzieckiem opiekunowi
prawnemu.
Władza rodzicielska jest wykonywana dla dobra dziecka i w interesie społecznym.
Obejmuje przede wszystkim pieczę nad osobą i majątkiem dziecka. Główne obowiązki, jakie z niej wynikają to wychowanie i kierowanie dzieckiem. Wychowanie
rozumiane jest w doktrynie przede wszystkim jako: zapewnienie właściwych warunków egzystencji, zapewnienie rozwoju duchowego i fizycznego, ochronę przed
wszelkimi niebezpieczeństwami, oddziaływanie na psychikę dziecka, kształtowanie
osobowości, postaw emocjonalnych, systemu wartości, obowiązkowości, samodzielności, zdyscyplinowania itp. Kierowanie dzieckiem zaś – jako decydowanie o trybie
życia (np. zabawie, nauce, spędzaniu wolnego czasu, aktywnościach pozarodzinnych),
o środowisku i miejscu pobytu, dobór oraz kontrola informacji uzyskiwanych od
innych, z gazet, telewizji, Internetu itp.18
15. KRiO, art. 95 § 1 i 3.
16. H. Dolecki, Sytuacja prawna małoletniego w postępowaniu przed sądem opiekuńczym w sprawach
dotyczących władzy rodzicielskiej, „Nowe Prawo” 1976, nr 11, s. 1519.
17. Konstytucja RP, art. 48 ust. 1.
18. P. Mostowik, Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym,
Kraków 2014, s. 60.
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Rodzice posiadający władzę rodzicielską zobowiązani i uprawnieni są także do
sprawowania pieczy nad majątkiem dziecka (jeśli taki istnieje), co sprowadza się do
prawnego i faktycznego zarządu oraz dysponowania dochodem z majątku. Przepisy
kodeksowe nakładają na nich m.in. obowiązek należytej staranności w zarządzie
majątkiem oraz przeznaczania dochodu z majątku przede wszystkim na utrzymanie
i wychowanie dziecka i wychowującego się z nim rodzeństwa (dopiero nadwyżka
może zostać przeznaczona na zaspokojenie innych uzasadnionych potrzeb rodziny)19.
Władza rodzicielska oznacza także prawo i obowiązek rodziców, jako przedstawicieli
ustawowych dziecka, do dokonywania w imieniu dziecka czynności prawnych oraz
procesowych., z wyjątkiem dokonywanych między dziećmi pozostającymi pod władzą
tegoż rodzica, oraz między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem,
jeśli nie dotyczą przysporzenia na rzecz dziecka albo należnych dziecku środków
utrzymania i wychowania. Gdy żaden z rodziców nie może reprezentować dziecka
pozostającego pod władzą rodzicielską – obowiązek ten przejmuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy20.

Ingerencja prawna w opiekę nad dzieckiem
Najbardziej drastyczną formą ingerencji prawnej w życie rodziny jest pozbawienie
władzy rodzicielskiej i jako takie winno być orzekane tylko wówczas, gdy zastosowanie
środków łagodniejszych nie jest zasadne21. Oznacza ono bowiem utratę wszelkich
praw i obowiązków rodziców względem dziecka, co w praktyce powoduje, że pozbawiony władzy rodzic przestaje mieć jakikolwiek wpływ na losy dziecka. KRiO
wskazuje trzy przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej22:
– brak możliwości jej wykonywania z powodu trwałej przeszkody,
– nadużywanie władzy rodzicielskiej,
– rażące zaniedbania obowiązków rodzicielskich względem dziecka.
Trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej – czyli uniemożliwiająca
sprawowanie władzy przez długi, lub trudny do sprecyzowania czas23 to np. wyjazd
19. KRiO, art. 101-103.
20. KRiO, art. 98.
21. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 218.
22. KRiO, art. 111 § 1.
23. Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2000 r., sygn. II CKN 960/00.
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rodzica na stałe za granicę, z jednoczesnym całkowitym brakiem zainteresowania
dzieckiem, odbywanie wieloletniej kary pozbawienia wolności, przebywanie w zakładzie leczniczym z powodu nieuleczalnej choroby, zaginięcie rodzica itd. Warto
podkreślić, że nie ma znaczenia, czy trwała przeszkoda wynika z winy rodzica, czy
jest od niego niezależna. Za nadużywanie władzy rodzicielskiej uznaje się m.in. „przekroczenie granic prawa karcenia dziecka, zmuszanie go do ciężkiej pracy, wychowywanie go we wrogości do drugiego z rodziców, wpajanie mu zasad aspołecznych lub
niemoralnych”24, znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad dzieckiem, molestowanie
seksualne itd. Rażące zaniedbania obowiązków rodzicielskich to „zaniedbania poważne lub zaniedbania o mniejszej wadze, lecz nacechowane nasileniem złej woli,
uporczywością i nieporadnością”25. Za takie uznaje się m.in. np. marnotrawstwo,
prowadzenie rozwiązłego trybu życia, nadużywanie alkoholu, narkomanię (w efekcie
których dochodzi do zaniechania opieki lub niezaspokojenia podstawowych potrzeb
żywnościowych, higienicznych, edukacyjnych26), brak zainteresowania dzieckiem
i kontaktu z nim, czy uporczywą niealimentację. Pojęcie zaniedbań jest szeroko
rozumiane, jako każde zawinione zaniedbanie właściwego sposobu postępowania,
którego efektem jest poważne zagrożenie dobra dziecka. Takie postępowanie dowodzi
braku dostatecznych kwalifikacji rodzica do wykonywania władzy rodzicielskiej27.
Rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dzieci wydaje się być najczęstszą przyczyną pozbawienia władzy rodzicielskiej w Polsce. Istotne znaczenie ma alkoholizm
rodziców, który jest przyczyną nie tylko rażących zaniedbań względem dzieci, ale
także nadużywania władzy rodzicielskiej28.
Istnieje możliwość przywrócenia władzy rodzicielskiej, jeśli tylko ustaną przyczyny jej pozbawienia. W literaturze słusznie tematyka ta wzbudza wiele kontrowersji
– zwraca się uwagę na konieczność dokładnej analizy sytuacji rodziców, dziecka
i oceny ryzyka związanego z ponownym niewywiązywaniem się rodziców ze swoich
24. Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 11 maja 2011, sygn. V Nsm 637/09.
25. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca1997 r., sygn. III CKN 122/97.
26. H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012 , s. 321-324, za A. Kilińska-Pękacz, Ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy
rodzicielskiej jako instytucje prawa rodzinnego służące ochronie dzieci, „Studia z zakresu prawa,
administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” 2013, t. 4, s. 264.
27. Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 11 maja 2011, sygn. V Nsm 637/09.
28. E. Holewińska-Łapińska, Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej, „Prawo
w działaniu” 2013, t.14, s. 56.
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obowiązków. Próba oceny sytuacji komplikuje się w przypadku podjęcia działań
o przysposobienie dziecka przez inna rodzinę. W każdym wypadku naczelnym kryterium w podejmowaniu decyzji winno być dobro dziecka29.
W Polsce orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej zapadają stosunkowo
rzadko. Według danych statystycznych w latach 2000-2009 wydano średniorocznie
6288 orzeczeń, natomiast w latach 2010–2020 – średniorocznie 10451 orzeczeń30.
Znacznie częściej sądy orzekają o ograniczeniu władzy rodzicielskiej: w latach 2000–
2009 wydano średniorocznie 16 389 orzeczeń, zaś w latach 2010–2020 – średniorocznie 15 079 orzeczeń31.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić, gdy istnieje zagrożenie dobra
dziecka, tj. zagrożenie jego interesów osobistych i majątkowych. W takiej sytuacji
sąd opiekuńczy może w szczególności zobowiązać rodziców oraz małoletniego do
określonego postępowania (zwłaszcza do pracy z asystentem rodziny), realizowania
innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną,
poradnictwem lub świadczących rodzinie inną odpowiednią pomoc.
Sąd opiekuńczy może także określić, jakich czynności rodzice nie mogą dokonywać
bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega
opiekun – np. objąć ich stałym nadzorem sądu opiekuńczego, czy nałożyć obowiązek uzyskiwania przez nich zezwolenia sądu we wszystkich ważniejszych sprawach
dotyczących osoby lub majątku dziecka. Sąd ma również możliwość poddania wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego. W stosunku
do samego dziecka sąd może:
– skierować je do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
– zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

29. Por. A. Kilińska-Pękacz, Ograniczenie, zawieszenie ..., s. 266-267.
30. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ewidencja spraw o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy
rodzicielskiej w latach 2000-2020, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ pobrano 04.09.2021 r.
31. Tamże.
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– powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub
osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych (w zakresie
niezbędnych szkoleń),
– zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej32.
Powyższy katalog środków nie wyczerpuje wszystkich możliwości sądu dotyczących
reakcji prawnej na zagrożenie dobra dziecka. Sąd winien skrupulatnie przeanalizować
każdą sytuację i wybrać najbardziej odpowiedni środek.
Istnieje także możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców
do określonych obowiązków i uprawnień, jeśli przemawia za tym dobro dziecka33.
Przepisy kodeksowe dają także sądowi możliwość ograniczenia kontaktów rodziców
z dzieckiem, jeżeli wymaga tego jego dobro, poprzez: zakaz spotykania się z dzieckiem;
zabierania go poza miejsce jego stałego pobytu; zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub
innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczenie kontaktów do określonych sposobów
porozumiewania się na odległość, czy poprzez całkowity zakaz takiej komunikacji34.
Warto podkreślić, że ograniczeniom – takim jak opiekun – podlegają także rodzice
wykonywujący władzę rodzicielską wobec dziecka całkowicie ubezwłasnowolnionego. Instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej służy ochronie dziecka oraz ma
prowadzić do polepszenia sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców zanim
ucierpi dobro dziecka. W przypadku wystąpienia przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd może orzec jej zawieszenie35. Jest to możliwe
w sytuacji, gdy rodzice mimo chęci sprawowania władzy rodzicielskiej nie są do tego
zdolni z powodu przemijających przeszkód, którym nie są w stanie się przeciwstawić
np. przejściowy pobyt w szpitalu, krótki okres pobytu w zakładzie karnym36, krótki
wyjazd. Przesłanka zawieszenia władzy rodzicielskiej może nie być zawiniona przez

32. KRiO, art. 109.
33. KRiO, art. 107 § 2.
34. KRiO, art. 113².
35. KRiO, art. 10.
36. K. Miłek-Giertuga, Formy ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej, „Studia lubuskie:
prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie” 2005, t. 1, s. 168.
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rodziców37. Skutkiem zastosowania tego instrumentu ingerencji we władzę rodzicielską jest brak możliwości jej wykonywania, aż do momentu ustania przyczyny. Sąd
jest wówczas zobligowany do uchylenia zawieszenia. Według danych statystycznych
zawieszenie władzy rodzicielskiej w latach 2000–2009 wydano średniorocznie 689
orzeczeń, a w latach 2010–2020 – średniorocznie 608 orzeczeń38.
Inną formą ingerencji prawnej we władzę rodzicielską jest opieka prawna, którą
ustanawia się w sytuacji, gdy nie są znani rodzice dziecka albo gdy żadnemu z nich nie
przysługuje władza rodzicielska. Dzieje się tak choćby w przypadku śmierci obydwojga
rodziców, pozbawienia albo zawieszenia ich władzy albo gdy rodzice są małoletni
czy ubezwłasnowolnieni całkowicie, z uwagi na brak pełnej zdolności do czynności
prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych można uzyskać po osiągnięciu
pełnoletniości, czyli osiemnastego roku życia. Wyjątek od tej zasady dotyczy kobiet,
które mogą uzyskać pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa – za zgodą sądu
opiekuńczego – po ukończeniu 16 roku życia39. W takim przypadku władza rodzicielska będzie przynależeć matce dziecka, o ile nie zaistnieją inne przesłanki do jej
pozbawienia, czy zawieszenia.
Opiekunem dziecka powinna zostać ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez matkę lub ojca, jeśli nie byli oni pozbawieni władzy rodzicielskiej ani nie
wyrazili zgody przed sądem opiekuńczym na przysposobienie dziecka w przyszłości
(a zgoda taka nie została skutecznie odwołana40) oraz jeśli wskazanie takie jest zgodne
z dobrem dziecka. Jeśli opiekun nie został ustanowiony poprzez wskazanie rodziców,
powinna nim zostać osoba spośród krewnych lub innych osób bliskich dziecka albo
jego rodziców. Jeżeli dziecko nie ma krewnych i bliskich, albo gdy nie mogą oni podjąć
się opieki nad dzieckiem lub nie ma pewności, że opieka będzie przez nich sprawowana we właściwy sposób, sąd zwraca się do jednostki opieki społecznej o wskazanie
kandydata na opiekuna. W przypadku, gdy istnieje potrzeba ustanowienia opieki
37. J. Ignatowicz [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa
2003, s. 874.
38. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ewidencja…, pobrano 04.09.2021 r.
39. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny., Dz.U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami,
art. 10 §2.
40. Zgodnie z art. 119¹ § 1 KRiO jeśli rodzice wyrazili przed sądem zgodę na przysposobienie dziecka
w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej, nie przysługuje im władza rodzicielska ani
prawo do kontaktów. Zgodę taką można odwołać, o ile nie została wszczęta sprawa o przysposobienie dziecka.
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dla dziecka umieszczonego w rodzinnym domu dziecka albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę
rodziców zastępczych albo osoby prowadzące rodzinny dom dziecka czy placówkę
opiekuńczo-wychowawczą. Jeśli natomiast dziecko przebywa w placówce socjalizacyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, interwencyjnej albo w regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej, sąd powierza opiekę przede wszystkim osobom bliskim
dziecka. Z uwagi na dobro małoletniego opiekunem nie może zostać osoba:
– nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych;
– pozbawiona praw publicznych;
– wobec której zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż nie sprosta ona swej funkcji
w należyty sposób;
– pozbawiona władzy rodzicielskiej;
– skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności (zgwałcenie – art. 197 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny41, wykorzystanie
seksualne osoby bezradnej lub niepoczytalnej – art. 198 kk, seksualne wykorzystani zależności – art. 199 kk, seksualne wykorzystanie małoletniego – art. 200
kk, uwodzenie małoletniego poniżej 15 lat z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej – art. 200a kk, propagowanie pedofilii
– art. 200b kk, kazirodztwo – art. 201 kk, pornografia – art. 202 kk, zmuszanie
do prostytucji – art. 203 kk, czerpanie zysku z cudzego nierządu – art. 204 kk);
– skazana za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy wobec osoby (wszystkie te,
które w zespole znamion ustawowych zawierają znamię: przemoc, fizyczne znęcanie się, czynna napaść oraz większość przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu;
za przemoc orzecznictwo i doktryna uznaje użycie siły fizycznej wobec drugiej
osoby w celu zmuszenia jej do określonego zachowania42);
– skazana za przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim;
– osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania określonego miejsca
41. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami,
zwana dalej w skrócie: kk.
42. A. Staszak, Przemoc, szczególne udręczenie i szczególne okrucieństwo jako znamię czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo”, Warszawa 2008 nr 12, s. 36.
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pobytu bez zgody sądu lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania
w określonych środowiskach43.
Osoba, którą sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem nie może odmówić sprawowania tej funkcji, może jednak ubiegać się o zwolnienie z niej z ważnych powodów.
Nieobjęcie opieki mimo postanowienia sądu jest zagrożone karą grzywny44. Prawa
i obowiązki opiekuna podobne są do wynikających z władzy rodzicielskiej, z zastrzeżeniem pewnych odmiennych uregulowań. W przypadku opiekuna sprawowanie pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem podlega nadzorowi sądu. Opiekun musi
także uzyskać zgodę sądu we wszystkich ważnych sprawach związanych z osobą lub
majątkiem dziecka, sporządzić inwentarz jego majątku i przedstawić go sądowi, zaś
pieniądze małoletniego, jeśli nie są potrzebne do zaspokajania jego uzasadnionych
potrzeb – złożyć w banku. Dostęp opiekuna do tak ulokowanych pieniędzy dziecka
jest możliwy tylko za zgodą sądu. W przypadku objęcia opieki istnieje możliwość
pobierania wynagrodzenia za sprawowanie swojej funkcji, jeśli nakład pracy opiekuna
nie jest „nieznaczny” i gdy opieka nie wynika z pełnienia funkcji rodziny zastępczej
albo gdy sprawowanie opieki jest zgodne z zasadami współżycia społecznego (np. gdy
opiekun jest członkiem rodziny dziecka). O wynagrodzeniu decyduje sąd opiekuńczy.
Jest ono pokrywane z majątku dziecka, bądź – gdy takiego dziecko nie posiada – ze
środków publicznych przez ośrodek pomocy publicznej.
Formą ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ale i formą pomocy rodzinie jest jego umieszczenie w pieczy zastępczej. Instytucja ta wykorzystywana jest
także w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zapewnienia dziecku trwałej opieki prawnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej jest możliwe tylko wtedy, gdy zostały
wyczerpane wszystkie środki pomocy rodzicom dziecka przewidziane w KRiO45
43. KRiO, art. 148 § 1.
44. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. nr 43, poz. 296
z późniejszymi zmianami, art. 598 § 1.
45. Wymienione w art. 109 § 2 pkt 1-4 KRiO: „Sąd opiekuńczy może w szczególności: 1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy
z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do
placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną,
poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem
sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń; 2) określić, jakie czynności nie mogą być przez
rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim
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oraz w przepisach dotyczących wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej46 i nie
doprowadziły one do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka. Piecza zastępcza może
być ustanowiona z pominięciem konieczności stosowania wspomnianych środków
wyłącznie wówczas, gdy istnieje poważne zagrożenie dobra dziecka, zwłaszcza jego
życia i zdrowia. Piecza zastępcza ma charakter czasowy – ustanawiana jest do momentu, gdy możliwy jest powrót dziecka do rodziny albo umieszczenie go w rodzinie
przysposabiającej. Sprawowana jest w formie rodzinnej albo instytucjonalnej. Z uwagi
na swój charakter, pierwszeństwo w ustanowieniu ma rodzinna piecza zastępcza,
którą stanowią: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa47) oraz
rodzinne domy dziecka. Jeśli nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej
pieczy zastępczej, lub gdy z ważnych powodów nie jest to zasadne, sąd umieszcza
dziecko w jednej z instytucjonalnych form pieczy zastępczej: placówce opiekuńczo-wychowawczej; regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Obowiązki osób sprawujących pieczę zastępczą
sprowadzają się do bieżącej pieczy nad dzieckiem, jego wychowania oraz reprezentowania w sprawach dochodzenia świadczeń na zaspokojenie jego potrzeb, czyli do
występowania przed organami państwa, w celu uzyskania korzyści na rzecz dziecka.
Pozostałe prawa i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców
dziecka. Piecza zastępcza powinna zapewnić dziecku nawiązanie i podtrzymywanie
właściwych więzi z rodziną, odpowiednie przygotowanie do życia, a także zaspokoić
jego potrzeby emocjonalne, w tym także bytowe, zdrowotne, edukacyjne. Ważne jest
także zapewnienie współpracy z rodziną, umożliwiającej szybki powrót do niej małoletniego, a gdy brak takiej możliwości – dążenie do przysposobienia. Umieszczenie
dziecka poza rodziną biologiczną zawsze powinno być stosowane w ostateczności.
Od dnia 30 kwietnia 2016 r. zakazane jest umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej
wbrew woli rodzicom wyłącznie z powodu ubóstwa48. Wprowadzenie zakazu było

podlega opiekun; 3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora
sądowego; 4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania
zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi”.
46. Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. nr 149
poz. 887 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
47. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 39 ust. 1 pkt 1.
48. KRiO, art. 112³ § 2.
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konieczne z uwagi na to, że coraz częściej sądy opiekuńcze orzekały o rozdzieleniu
dzieci z rodzinami biologicznymi jedynie na podstawie trudnej sytuacji finansowej.
Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości tylko w pierwszym półroczu
2015 r. orzeczono tak w 61 sprawach49. Warto jednak podkreślić, że niektóre badania
akt sądowych podważają te dane statystyczne i podkreślają znacząca rozbieżność
między nimi a stanem faktycznym, ze wskazaniem, iż rzeczywista liczba omawianych
przypadków jest niższa50.
Analizując problematykę ingerencji sądu we władzę rodzicielską należy także wspomnieć o pozakodeksowych możliwościach, wynikających z Ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich51. Do instrumentów istotnie wpływających na wykonywanie
władzy rodzicielskiej, na gruncie tego aktu prawnego, należą:
– ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub opiekuna,
– ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za
nieletniego,
– zastosowanie nadzoru kuratora,
– skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub
instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
– umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w rodzinie zastępczej
zawodowej albo w zakładzie poprawczym,
– zobowiązanie rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych,
bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą,
do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną
poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony oraz lekarzem lub zakładem leczniczym52.

49. D. Domański, Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, Warszawa 2016, s. 6.
50. Tamże, s. 36–37.
51. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. nr 35, poz.
228, zwana dalej w skrócie: u.p.n.
52. U.p.n., art. 6-7.
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Stosowanie wymienionych powyżej środków – zgodnie z wolą ustawodawcy – ma
nie tylko wesprzeć funkcję opiekuńczo-wychowawczą rodzin, ale także umocnić ich
poczucie odpowiedzialności za odpowiednie wychowanie nieletnich.

Podsumowanie
Nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem, że wszelkie problemy w wychowaniu
dzieci mają swój początek w rodzinie dysfunkcyjnej, nie spełniającej swojej roli opiekuńczej, rozwojowej i wychowawczej53. Dysfunkcjonalność rodziny w stosunku do
swoich członków może także być ściśle powiązana z dysfunkcjonalnością wobec
społeczeństwa54.
Dobro dziecka jako najwyższa wartość rodzinna podlega ochronie państwa w sytuacjach, gdy jest ono zagrożone. Podkreślić należy jednak, że państwo ma obowiązek
reakcji nie tylko w przypadku negatywnej oceny relacji między rodzicami i dzieckiem czy trudnej sytuacji materialno-bytowej rodziny, ale także zobowiązane jest
do niesienia pomocy rodzicom, jeśli pomoc taka jest konieczna do prawidłowego
sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej55.
Ingerencja instytucji prawnych w stosunki rodzinne jest często jedyną możliwością przeciwdziałania naruszeniom na szkodę dziecka, jednak winna być stosowana
z dużą rozwagą. Pamiętać należy, że celem jest pomoc rodzinie w prawidłowym
funkcjonowaniu nie zaś jej dezintegracja. Należy podzielić krytyczne oceny tej części
komentarzy prawniczych dotyczących władzy rodzicielskiej, które nierzadko ujmują
problematykę wychowania i dobra dziecka w sposób instrumentalny i schematyczny.
Taki dystans do szerokiej wiedzy pedagogicznej może stanowić realne zagrożenie dla
ważnej społecznie kwestii prawidłowych relacji rodziców i dzieci56.

53. L. Zarzecki, Teoretyczne…, s. 118.
54. V. Kopińska, Regulacje prawne dotyczące władzy rodzicielskiej jako wyraz kultury prawnej. Ujęcie
pedagogiczne, „Studia Edukacyjne” 2014, nr 32, s. 251.
55. KRiO, art. 100.
56. Por. V. Kopińska, Regulacje prawne…, s. 263.
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Streszczenie
Wybrane aspekty prawno-pedagogiczne opieki nad dzieckiem w rodzinie
Prawo do życia w rodzinie – jako jedno z podstawowych praw dziecka – obok godności, ochrony życia, zdrowia, nietykalności cielesnej, wolności osobistej, wolności
od dyskryminacji gwarantowane jest Konstytucją RP oraz Konwencją o prawach
dziecka. Opieka nad dziećmi – co do zasady – jest powinnością rodziny. Największe
szanse na stworzenie dziecku właściwych warunków opiekuńczych, wychowawczych
i socjalizacyjnych poprzez zaspokojenie potrzeb natury biologicznej, psychicznej
i społecznej ma rodzina funkcjonalna. Jeśli rodzina – z różnych powodów – nie jest
w stanie wypełniać swojej roli opiekuńczej i wychowawczej wobec dziecka niezbędna
może okazać się ingerencja instytucjonalna.
Słowa kluczowe: opieka nad dziećmi, opieka rodzinna, władza rodzicielska, ingerencja prawna w zakres władzy rodzicielskiej

Summary
Selected legal and pedagogical aspects of childcare in a family
The right to live in a family - as one of the basic right of a child - beside dignity,
protection of life, health, bodily inviolability, personal freedom and freedom from
discrimination, is guaranteed by the Constitution of the Republic of Poland and the
Convention on the Rights of the Child. As a rule, it is said to be the duty of a family. So
called functional family, by all means, has the highest chances of serving a child with
the right care, educational and social conditions by meeting the needs of biological,
mental and social nature. If for various reasons, the functional family is not able to
fulfil its care and educational role toward a child, then institutional interference may
be needed.
Keywords: childcare, family care, parental power, legal interference in the scope of
parental authority

76

Edyta Wiszniewska

Bibliografia
– Albański L., Gola S., Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej, Jelenia Góra
2013
– Ciepła H., Ignaczewski J., Skibińska-Adamowicz J., Komentarz do spraw rodzinnych,
LexisNexis, Warszawa 2012, [za:] Kilińska-Pękacz A., Ograniczenie, zawieszenie
i pozbawienie władzy rodzicielskiej jako instytucje prawa rodzinnego służące ochronie
dzieci, „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” 2013, t. 4.
– Cudak H., Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, „Pedagogika rodziny” 2011 nr 1/2.
– Dąbrowski Z., Kulpiński F., Pedagogia opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia,
Olsztyn 2000.
– Dolecki H., Sytuacja prawna małoletniego w postępowaniu przed sądem opiekuńczym
w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, „Nowe Prawo” 1976, nr 11.
– Domański D., Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy
zastępczej, Warszawa 2016.
– Holewińska-Łapińska E., Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej, „Prawo w działaniu”, Warszawa 2013, t. 14.
– Ignatowicz J, [w:] Pietrzykowski K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,
Warszawa 2003.
– Kopińska V., Regulacje prawne dotyczące władzy rodzicielskiej jako wyraz kultury
prawnej. Ujęcie pedagogiczne, „Studia Edukacyjne” 2014, nr 32.
– Maciaszkowa J., Z teorii i praktyki opiekuńczej. Opieka rodzinna nad dzieckiem
i kompensacja jej niedostatków, Warszawa 1991.
– Miłek-Giertuga K., Formy ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej,
„Studia lubuskie: prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Sulechowie” 2005, t. 1.
– Ministerstwo Sprawiedliwości, Ewidencja spraw o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej w latach 2000–2020, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza
-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ pobrano 04.09.2021 r.
– Mostowik P., Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym
międzynarodowym, Kraków 2014.
– Radlińska H., Pedagogika społeczna, Wrocław 1961.

77

Wybrane aspekty prawno-pedagogiczne opieki nad dzieckiem w rodzinie

– Smolińska-Theiss B., Funkcja opiekuńczo-wychowawcza szkoły – relikt przeszłości
czy współczesne wyzwanie, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 3(57).
– Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012.
– Staszak A., Przemoc, szczególne udręczenie i szczególne okrucieństwo jako znamię
czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo” 2008 nr 12.
– Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia
Góra 2012.

Wykaz aktów prawnych i orzecznictwo
– Deklaracja Praw Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu
20 listopada 1959 r.
– Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. nr 120,
poz. 526.
– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. nr 78, poz.
483 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Dz. U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U.
nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. nr 43,
poz. 296 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. nr 9 poz. 59
z późniejszymi zmianami.
– Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca1997 r., sygn. III CKN 122/97.
– Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2000 r., sygn. II CKN 960/00.
– Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 11 maja 2011, sygn. V
Nsm 637/09.

Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie
autorskim. Część 2. Rodzaje i kategorie utworów
Jacek Cheda1

Wstęp
W literaturze używa się wielu pojęć w odniesieniu do klasyfikacji utworów. Sama
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych2 takich klasyfikacji nie dokonuje. Część z autorów wyodrębnia pojęcia: formy i kategorii utworów,
część wskazuje na kategorie i rodzaje utworów. Analizując zakres przedmiotowy tych
pojęć można przyjąć, że rodzaje można utożsamiać z formami a kategorie stanowią
oddzielną grupę. Taki też podział przyjęłam w niniejszym opracowaniu.
Celem artykułu jest scharakteryzowanie kategorii i rodzajów utworów na gruncie
polskiego prawa autorskiego.

Rodzaje utworów
Jeżeli rezultat pracy danego autora zostanie uznany za utwór, chroni go prawo autorskie. To oznacza, że nie można go wykorzystać w dowolny sposób np. publikować
w celach zarobkowych3. W art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami wymienione są następujące (rodzaje formy) utworów:
– wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie,
publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
– plastyczne;
– fotograficzne;
– lutnicze;
– wzornictwa przemysłowego;
– architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
– muzyczne i słowno-muzyczne;
1. Dr Jacek Cheda, adiunkt Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne.
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83
z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Poradnik, Prawo autorskie – podstawowe pojęcia, https://poradnik.ngo.pl/prawo-autorskie-podstawowe-pojecia, pobrano 01.08.2020 r.
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– sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
– audiowizualne (w tym filmowe).
Utwór nie musi należeć do któregoś z powyżej wymienionego rodzaju. To sąd
decyduje o tym czy dane dobro będzie uważane za utwór i czy będzie chronione
prawami autorskimi. Sądy uznawały już za utwory takie dzieła jak: projekt jachtu,
projekt znaku towarowego, wygląd afiszy i ogłoszeń, książki kucharskie, stroje ludowe
lub stroje mniejszości narodowych i wyznaniowych. Ochronie prawnej nie podlega
jednak proces twórczy dzieła i sposób jego realizacji4. Utwór podlega ochronie nawet jeśli jest nieukończony, od chwili jego powstania, np. rozpoczęty zapis nutowy
piosenki, model stroju na manekinie5.

Kategorie utworów
Analizując przepisy ustawy oraz odwołując się do literatury można dokonać klasyfikacji utworów. W literaturze wyodrębniono szereg kategorii utworów. Można
wymienić: utwory samoistne (pierwotne) i zależne, opracowania utworu, utwory
inspirowane, utwory zbiorowe, zbiory utworów, utwory współautorskie i połączone,
utwory pracownicze oraz utwory osierocone. Należy zauważyć, że wskazane wyżej
kategorie utworów mają charakter normatywny. Na podstawie przepisów ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (głównie rozdz. 1 i 2 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych) utwory można podzielić na:
– utwory w pełni samoistne (samodzielne, nieinspirowane cudzym utworem);
– samoistne inspirowane;
– niesamoistne: współautorskie; zbiorowe; zbiory utworów; z zapożyczeniami (na
przykład cytat), połączone w celu wspólnego rozpowszechniania6; a także:
– utwory osierocone,
– utwory pracownicze.
Kategorie te stosowane są w orzeczeniach Sądu Najwyższego7.
4. Tamże, s. 19.
5. T. Szczech, Ochrona własności intelektualnej, Łódź 2008, s. 8.
6. P. Ślęzak, Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych. Status prawny na dzień
1 października 2014 r., Katowice 2015, s. 40.
7. Zob. Wyrok SN z dnia 23 czerwca 1972 r., I CR 104/72, LEX nr 63572; Wyrok SN z dnia 31 grudnia
1974 r., I CR 659/74, LEX nr 64198.
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Utwory samoistne (pierwotne) i zależne
Za dzieło samoistne uznaje się utwór, w którym nie wykrywa się żadnych elementów
charakterystycznych dla innego dzieła, które mogło by stać się przykładem dla jego
utworzenia. Art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mówi, że
opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka oraz adaptacja,
są przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.
Utwór samoistny (pierwotny) jest oryginalny, samodzielny, posiada cechy charakterystyczne dla danego twórcy. Autor ma w tym przypadku pełnię praw8. Dzieła samoistne
charakteryzują się świeżością i nowatorstwem pod względem formy i treści. Jednakże
ich specyfika wyrażona w swoistej samodzielności nie oznacza, że w proces tworzenia
i efekt końcowy jest oderwany od powszechnie dostępnego dorobku kulturowego.
Oczywiste jest, że twórcy od starożytności posługują się znanymi motywami takimi
jak np. miłość, nienawiść, piękno etc., jednakże twórczość samoistna oznacza, że
autor mimo iż może nawiązywać do dorobku kulturowego to nie nawiązuje do jakiegoś konkretnego działa znanego z historii. Aby mógł powstać utwór inspirowany,
niezbędne jest cudzy utwór na którym będzie on wzorowany. Bywa tak, że dzieła
zaliczane są do różnych dziedzin sztuki, lecz widoczny jest między nimi związek9.
W przypadku utworów zależnych możemy wyróżnić tłumaczenie, remiks, przeróbkę,
adaptację. Są to utwory, które mają w sobie pewien indywidualny, oryginalny wkład
nowego autora, przy jednoczesnym korzystaniu z elementów utworu pierwotnego10.
Cechy utworu zależnego może posiadać również parodia, karykatura, a także pastisz.
We wszystkich utworach wymienionych powyżej wykorzystane są elementy twórcze
przejęte z utworu macierzystego oraz takie, które są wykonane przez autora utworu
zależnego. Przykładem utworu zależnego może być tłumaczenie książki. Takie opracowanie może być wydane tylko za zgodą posiadaczy praw do tłumaczenia, a także za
zgodą posiadaczy praw do oryginału. Rozpowszechnianie utworu zależnego wymaga
bowiem zgody wszystkich uprawnionych11.

8. Kategorie i rodzaje utworów, https://zaiks.org.pl/58,75,kategorie_i_rodzaje_utworow.st_1, pobrano
10.08.2020 r.
9. P. Ślęzak, Prawo…, s. 40-41.
10. Cechy i postacie utworu zależnego, https://lexplay.pl/artykul/prawo_autorskie/Cechy-i-postacie
-utworu-zaleznego, pobrano 01.08.2020 r.
11. Poradnik, Prawo autorskie - podstawowe pojęcia…, pobrano 01.08.2020 r.
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Do utworów zależnych możemy również zaliczyć covery, w sytuacji, gdy zostanie
on przerobiony (przearanżowany) na tyle, że w bardzo konkretny, wyraźny sposób
odróżni się od oryginalnej kompozycji. Taki utwór zyskuje ochronę prawa autorskiego12. Jednak w takiej sytuacji należy też pamiętać, że jest to dalej opracowanie
i potrzebna jest zgoda twórcy utworu pierwotnego na rozporządzanie i korzystanie
z niego. Zawsze należy też podać nazwisko autora utworu pierwotnego i oryginalny
tytuł. Twórca pierwotny ma możliwość cofnięcia takiego zezwolenia w ciągu pięciu
lat od jego udzielenia, jeżeli opracowanie nie zostało rozpowszechnione13. Na bazie
jednego utworu pierwotnego może powstać wiele utworów zależnych. Przykładowo
na bazie książki oryginał książki w dowolnym języku, scenariusz filmowy, polskie
tłumaczenie listy dialogowej w wydaniu DVD filmu, gra komputerowa z listą dialogową na bazie scenariusza filmu, tłumaczenie listy dialogowej gry14.

Utwór inspirowany
W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za opracowanie
nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem. Dlatego
też za dzieło inspirowane uznaje się utwór, który był bezpośrednio wzorowany na
innym dziele, lecz nie przejmuje z niego elementów chronionych prawem autorskim.
Jego użytkowanie nie narusza ani osobistych, ani majątkowych praw autorskich15.
Utwór inspirowany czerpie jedynie motyw, inspiruje się pierwotnym utworem, jest
utworem samodzielnym i można w nim znaleźć oryginalne twórcze elementy. Do
jego rozpowszechniania jest potrzebna zgoda twórcy dzieła, które było źródłem inspiracji16. Bardzo trudno, a wręcz niemożliwym jest wskazanie granicy pomiędzy
utworem samodzielnym a inspirowanym. W odróżnieniu do utworu zależnego, utwór
inspirowany ma indywidualne i twórcze cechy. Inspiracja drugim utworem stanowi
12. P. Kowalewicz, Covery – melodie, które już znamy. Kto ma do nich prawa?, https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim/dozwolony-uzytek,
pobrano 10.08.2020 r.
13. Kategorie i rodzaje utworów…, pobrano 10.08.2020 r.
14. Krótki kurs własności intelektualnej, Materiały dla uczelni, Zakres przedmiotowy prawa autorskiego:
utwory, rodzaje utworów, prawa pokrewne, https://prawokultury.pl/kurs/dozwolony-uzytek-publiczny, pobrano 01.06.2020 r.
15. R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2015, s. 38-39.
16. Poradnik, Prawo autorskie - podstawowe pojęcia…, pobrano 10.08.2020 r.

82

Jacek Cheda

tylko bodziec, pewien rodzaj natchnienia do realizacji własnego dzieła. Autor utworu
inspirowanego posiada pełnię autorskich praw majątkowych i praw osobistych, pod
warunkiem, że nie zawiera elementów twórczych cudzego utworu, a jedynie elementy
niechronione, np. charakterystyczne cechy określonego stylu17.

Utwory zbiorowe i zbiory utworów
Utwory zbiorowe są to takie utwory, których podstawową cechą wyróżniającą jest
przyznanie autorskich praw majątkowych wydawcy lub producentowi. Niezależnie
od tego, że na utwór zbiorowy składają się dzieła innych twórców, ustawodawca
przeniósł prawo do wynagrodzenia i decydowania o eksploatacji utworu zbiorowego
na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za jego przygotowanie jako całości. Prawo
autorskie majątkowe do poszczególnych, jednostkowych utworów przysługują jednak ich twórcom. Nie wyklucza to przeniesienia tych uprawnień na producenta lub
wydawcę18.W przypadku utworów zbiorowych istnieje domniemanie prawa do tytułu
po stronie wydawcy lub producenta. Utworami zbiorowymi są np. encyklopedie
i różnego rodzaju periodyki (tygodniki, miesięczniki, itd.)19.
Zbiorami utworów są antologie, wybory, zbiory i bazy danych, które wyczerpują przesłanki bycia utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego są objęte
ochroną jeżeli cechuje je twórczy charakter układu, doboru lub zestawienia przyjętego
podczas procesu tworzenia20. Zbiorem utworów będzie więc zestawienie nagrań

17. Utwór inspirowany a utwór zależny - granica między inspiracją a plagiatem?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-utwor-inspirowany-a-utwor-zalezny-granica-miedzy-inspiracja-a-plagiatem, pobrano 10.10.2021 r.
18. Zgodnie z art. 11 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe
do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują
producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie – ich
twórcom. Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu.
19. M. Milewski, Zbiory utworów a utwory zbiorowe w prawie autorskim, https://mojafirma.infor.pl/
prawo-autorskie/abc-praw-autorskich/310482,Zbiory-utworow-a-utwory-zbiorowe-w-prawie
-autorskim.html, pobrano 01.08.2020 r.
20. Zgodnie z art. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zbiory antologie, wybory, bazy
danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie
chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter,
bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.
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szumu morza lub śpiewu ptaków, pomimo, iż szum wody oraz śpiew ptaków nie
korzystają z samodzielnej ochrony21.
Przez zbiór należy rozumieć pewną liczbę elementów, pojmowanych w kontekście
całości ze względu na określone cechy wspólne. Za zbiór można by więc uznać książkę
zawierającą wiersze tragicznego pokolenia Kolumbów, tworzących w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wyborem natomiast określimy pewną grupę treści
wybranych ze względu na ich wspólna tematykę lub formę np. wiersze więzienne
i opublikowanych w jednej książce22.

Dzieła współautorskie i połączone
Istnienie dzieła współautorskiego stwierdza się w przypadku gdy dany utwór został
stworzony przez więcej niż jednego twórcę. Na taki status mogą liczyć jednak jedynie te
dzieła co, do których twórcy uzgodnili wspólne przedsięwzięcie procesu jego tworzenia,
a wkład poszczególnych osób spełnia autorsko-prawną przesłankę twórczości. Istnieje
też możliwość połączenia niezależnych utworów w jeden, aby w tej formie służył do
dalszego użytkowania. Dzieło w takiej formie będzie tzw. dziełem połączonym23.

Opracowania utworów
Kolejne ze wspomnianych, czyli opracowania utworu polega na nadaniu już istniejącemu utworowi nowej formy dla rozszerzenia zakresu jego komunikacji np. tłumaczenie, adaptacja, przeróbka. Niejednokrotnie z opracowaniem wiąże się zmiana jego
formy artystycznej na inną np. przy adaptacji książki na serial. Obowiązkiem autora
opracowania jest podawanie nazwiska autora utworu pierwotnego i oryginalnego
tytułu24. Opracowanie jest stworzone tak, aby cudzy utwór był w nim rozpoznawany.
Jednak, gdy taki utwór opiera się o idee (pomysł) lub wyniki np. badań naukowych,
nie jest traktowane jako opracowanie i nie podlega ochronie prawa autorskiego25.
21. M. Milewski, Zbiory…, pobrano 01.08.2020 r.
22. P. Ślęzak, Prawo…, s. 47-48.
23. R. Markiewicz, Zabawy..., s. 44.
24. Strona internetowa Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, https://zaiks.org.pl/58,75,kategorie_i_rodzaje_utworow, pobrano 10.08.2020 r.
25. Poradnik, Prawo autorskie - podstawowe pojęcia…, pobrano 10.08.2020 r.
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Utwór z zapożyczeniami
Przy takich utworach mamy do czynienia ze wszystkimi zasadami obowiązującymi
dla opracowań. Należy jednak zauważyć, że są to utwory zawierające fragmenty utworu pierwotnego, które nie mogą być uznane ani za korzystające z prawa cytatu, ani
z opracowań. W wyniku tego, jeżeli przekroczymy granice dozwolonego cytowania,
będzie potrzebna zgoda autora tych fragmentów.

Utwór pracowniczy
Utwór pracowniczy to utwór stworzony przez pracownika w zakresie wykonywanych
przez niego obowiązków w ramach stosunku pracy. Następuje tu więc kolizja zasad
prawa pracy (przede wszystkim zasady zawłaszczania przez pracodawcę rezultatów
świadczeń pracowników) oraz zasad prawa autorskiego. W odpowiedzi na to utwór
pracowniczy został uregulowany w art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych26. W myśl tego artykułu jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią
inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania
obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa
majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru
stron. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin
na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie
prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór
utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą
określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu. Jeżeli umowa
o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność
przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

26. Utwór pracowniczy – czym jest i jak go chronić?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-utwor-pracowniczy, pobrano 01.08.2020 r.
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Utwory osierocone
Nazwa dzieł osieroconych pochodzi od angielskiego pojęcia orphan work i oznacza
dzieła, które wciąż są objęte ochroną prawnoautorską, jednak nie można uzyskać
zgody na ich wykorzystanie od osoby posiadającej pełnię praw autorskich. Zazwyczaj wiąże się to z faktem, że osoby takiej nie można zidentyfikować lub została
zidentyfikowana, jednak mimo podjętych wszelkich możliwych czynności w tym
zakresie nie można skontaktować się z nią w taki sposób, by zgodnie z prawem mogła
wyrazić zgodę na korzystanie z dzieła lub udzieliła na nie licencji27. W myśl art. 355
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych utworami osieroconymi są:
utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach
publikacji drukiem; utwory audiowizualne, a także utwory zamówione lub włączone
do utworów audiowizualnych lub utrwalone na wideogramach, w zakresie korzystania z utworu audiowizualnego lub wideogramu jako całości; utwory utrwalone
na fonogramach – znajdujące się w zbiorach podmiotów, o których mowa w ust. 2,
jeżeli uprawnieni, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utworów
w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 2, nie zostali ustaleni lub odnalezieni
pomimo przeprowadzenia poszukiwań, o których mowa w art. 356. Zgodnie z tymi
regulacjami prawnymi, instytucjami uprawnionymi do używania takich dzieł są:
dostępne dla publiczności biblioteki, placówki oświatowe, muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za zachowanie dziedzictwa filmowego i muzycznego, nadawcy
publiczni (np. telewizja publiczna) – jednak w ściśle określonym zapisami dyrektywy
zakresie. Instytucje te mogą wykorzystywać utwory osierocone w celach statutowych
jedynie w przypadku, gdy ich siedziba mieści na się na terenie któregoś z państw
członkowskich i zostały powołane w państwie członkowskim do pełnienia celów
publicznych. Inne podmioty mogą korzystać z tych utworów za zgodą w/w podmiotów28. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że podobnie utwory osierocone określa
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października
2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych29, jednak regulacja wspólnotowa jest szersza oraz bardziej szczegółowa
27. Utwory osierocone – co to jest i czy można z nich korzystać?, https://poradnikprzedsiebiorcy.
pl/-utwory-osierocone-co-to-jest-i-czy-mozna-z-nich-skorzystac, pobrano 01.08.2020 r.
28. Tamże.
29. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych, Dz.U.UE.L.2012.299.5.
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i wynika z niej, że przepisy dyrektywy mają zastosowanie do każdego utworu, który
został opublikowany na terytorium Unii Europejskiej, a jeżeli publikacja nie miała
miejsca, kluczowe jest miejsce udostępnienia dzieła publiczności, o ile można uznać,
że osoby posiadające prawa autorskie do dzieła nie miałyby zastrzeżeń co do samego
upublicznienia utworu i jego formy30.

Streszczenie
Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim Część 2. Rodzaje
i kategorie utworów
W niniejszy artykule, będącym drugą częścią cyklu artykułów na temat przedmiotu
prawa autorskiego, Autor dokonał charakterystyki utworu jako przedmiotu prawa
autorskiego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor omówił pozaprawne i prawne ujęcie utworu,
scharakteryzował także wytwory intelektu człowieka niebędące utworami. W podsumowaniu autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy w obecnym brzmieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
istnieją problemy interpretacyjne odnośnie rozumieniu pojęcia utworu, czy w praktyce łatwo zakwalifikować konkretny wytwór ludzkiego intelektu, czy nie, i jaka rolę
w tym procesie odgrywają sądy.
Słowa kluczowe: prawo autorskie, utwór w prawie autorskim, rodzaje utworów, kategorie utworów.

Summary
A work as an object of protection in Polish copyright law. Part 2.
Types and categories of works In this article, which is the second part of a series of
articles on the subject of copyright, the Author describes the work as the subject of
copyright, within the meaning of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights. The author discussed the non-legal and legal approach to the work, he
also characterized the products of human intellect that are not works. In conclusion,
the author attempted to answer the question whether in the current wording of the

30. Utwory…, pobrano 01.08.2020 r.
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provisions of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights, there
are interpretation problems regarding the understanding of the concept of a work,
whether in practice it is easy to qualify a specific product of the human intellect or
not, and what role the courts play in this process. Keywords: copyright, work in
copyright, types of works, categories of works.
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Sankcja administracyjna a zasada pogłębiania
zaufania uczestników postępowania względem
władzy publicznej
Emilia Szczęsna1

Wstęp
Zaufanie społeczne jest przedmiotem różnorodnych badań, ale każde z nich ma
wspólny mianownik: brak miarodajnych wskaźników, na które składają się nieobiektywne odczucia, doświadczenia i przekonania respondentów. Pomimo kryteriów
możliwych do zakwestionowania, prowadzone badania oddają stopień zaufania jakim
społeczeństwo obdarza administrację publiczną. W polskim porządku prawnym
wybrzmiewa zasada, która nie pozostaje bez znaczenia dla zachowania podmiotów
prawa względem siebie. Mająca swoje źródło w artykule 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.2, a wyrażona bezpośrednio w art. 8 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego3, zasada pogłębiania
zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej „uznawana jest za klamrę,
która spina całość ogólnych zasad postępowania”4, a więc zasadę proporcjonalności,
bezstronności i równego traktowania.
Wymieniony art. 8 k.p.a. ma swoją legislacyjną „historię”, albowiem w 2010 r.
został znowelizowany ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi5, która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2011 r. Warto
zauważyć, że w pierwotnym brzmieniu k.p.a. zasada pogłębiania zaufania była wyrażona w art. 6. W 1980 r. dokonano pierwszej nowelizacji k.p.a., która w art. 6 wyraz:
„powinny” zastąpiła słowami: „obowiązane są” i na końcu przepisu dodała: „oraz
1. Mgr Emilia Szczęsna, NOTITIA Oficyna Wydawniczo–Edukacyjna.
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 438 z późniejszymi zmianami.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity Dz. U.
2021 r. poz. 735, zwana dalej w skrócie: k.p.a.
4. Ż. Skrenty, Zaufanie obywateli do organów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego
i poglądów doktryny, „PWSZ IPiA Studia Lubuskie” 2013, Tom IX, s. 98.
5. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 18.
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świadomość i kulturę prawną obywateli”6. Od tego momentu organy administracji
publicznej były obowiązane do prowadzenia postępowań w taki sposób, by nie tylko
wzbudzać zaufanie obywateli do organów Państwa, ale również wpływać na świadomość i kulturę prawną obywateli. W 2010 r. ustawodawca na nowo „zwrócił się” ku
myśli zawartej w nienowelizowanym k.p.a. z 1960 r., usuwając dodane dwadzieścia
lat później słowa: „oraz świadomość i kulturę prawną obywateli”. Słusznie uznano,
że organ prowadzący postępowanie nie odpowiada za poziom świadomości prawnej
i edukację uczestników postępowania.

Adekwatność sankcji administracyjnej do skali naruszenia prawa
Wyposażenie administracji publicznej we władztwo administracyjne czyni, że jest
ona postrzegana przez społeczeństwo quasi negatywnie, ale w definicji administracji
zawarte jest również to, że jej działalność ma na celu realizację zadań publicznych,
które mają służyć społeczeństwu oraz zaspokajać jego zbiorowe i indywidualne potrzeby, co „ociepla” wizerunek administracji. Jak słusznie zauważył J. Zimmermann
– lepiej jest opisywać administrację przez jej cechy charakterystyczne7 i trudno się
z tym nie zgodzić, albowiem wymieniając cechy administracji zaczynamy dostrzegać
w niej więcej pozytywnych elementów. Trudno byłoby organizować trwałą działalność
ukierunkowaną na osiągnięcie danego celu nie będąc wyposażonym w narzędzia,
które pozwalałyby na ustalanie pewnych reguł oraz egzekwowanie ich przestrzegania.
Ustawodawca tworząc przepisy prawa powinien czynić to w taki sposób, aby przestrzeń prawna wzmacniała wzajemne zaufanie w relacji państwo – przedsiębiorca,
państwo – obywatel. Organ administracji nie jest jedynym „aktywnym” podmiotem
w postępowaniu administracyjnym, który wyłącznie przyjmuje dowody, odbiera
wnioski i wydaje decyzje. Strona ma możliwość aktywnej współpracy z organem
w celu pełnego i sprawnego wyjaśnienia danej sprawy. To powoduje, że uczestnik
postępowania jest niejako „bliżej” swojej sprawy i ma wpływ na jej rozstrzygnięcie.
Powyżej wspomniano o negatywnym postrzeganiu administracji przez obywateli
i nie da się ukryć, że sankcja jest tym, co jest właśnie tak postrzegane, zwłaszcza
przez tych, których dotyka ona bezpośrednio. Do 2017 r. materia nakładania sankcji
6. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 1980, nr 4, poz. 8 z późniejszymi zmianami.
7. Por. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018, s. 33.
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administracyjnej nie była na tyle precyzyjnie ujęta w przepisach prawa aby uznać,
że wpływa na umacnianie zaufania uczestników postępowania do organów administracji publicznej – zwłaszcza, że administracja sama wielokrotnie „nie mówiła
jednym głosem”. Niejednolitość standardów, fragmentaryczne wzmianki pojawiające się w licznych ustawach, brak wytycznych przy nakładaniu, czy konieczności
odstąpienia od wymierzania sankcji – to wszystko sprawiało, że uczestnik postępowania nie czuł się „bezpiecznie”. Praktyka pokazała, że sankcje administracyjne
bywały bardziej uciążliwe aniżeli sankcje karne. Ustawodawca odbierając sygnały luk
w prawie i niejednolitego stosowania przepisów, znowelizował k.p.a. na mocy ustawy
z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
i niektórych innych ustaw8, który wprowadził wiele istotnych zmian w procedurze
administracyjnej. Ideą tej nowelizacji było przede wszystkim zagwarantowanie jednolitych zasad, według których organy administracji publicznej będą nakładać sankcje
administracyjne. Adekwatność nałożonej dolegliwości w stosunku do naruszenia
prawa ma być osiągnięta przez wskazanie organowi wydającemu decyzję administracyjną okoliczności pozostających nie bez znaczenia przy wymiarze sankcji, a także
uwzględnienie sytuacji, które spowodują odstąpienie od wydania decyzji nakładającej sankcję. Nowe rozwiązania uregulowały kwestię przedawnienia, egzekwowania,
czy też udzielania ulg po to, aby wszystkie organy administracji publicznej „mówiły
jednym głosem” w sytuacjach nieprzestrzegania przepisów prawa.

Sankcja administracyjna w praktyce (na przykładzie prawa
ochrony środowiska)
Warto przeanalizować, czy wprowadzone zmiany w k.p.a. faktycznie przyniosły zamierzony cel, którym było ujednolicenie stosowania przepisów przy wymiarze sankcji
administracyjnej i czy sposób prowadzonych postępowań może sprawić, że obywatele
darzą większym zaufaniem organy państwa? Ochrona środowiska jest tą przestrzenią,
w której bardzo dobrze widać, czy sankcje są wymierzane w ten sam sposób przy
użyciu tych samych narzędzi prawnych. Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano
analizy danych zgromadzonych w sprawozdaniach, które Wojewódzkie Inspektoraty

8. Ustawa z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
i niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2017 r., poz. 935.
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Ochrony Środowiska mają obowiązek przekazywać co roku do Ministerstwa Środowiska. Analizie poddano wydane w okresie od 2021 r. w kilku wybranych województwach w Polsce, decyzje pieniężne za naruszenie wybranych artykułów ustawy z dnia
27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska9.
Wykres nr 1. Art. 298 ust. 1 pkt 5, tj. przekroczenie poziomów hałasu (określonych
w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w drodze dostępu do informacji
publicznej.

Art. 311 p.o.ś. wskazuje, że za każde przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
przenikającego do środowiska wynosi 48 zł za 1 dB przekroczenia. Rada Ministrów,
w drodze rozporządzenia, określa wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w zależności od wielkości przekroczenia (od 1 do
5 dB; powyżej 5 do 10 dB; powyżej 10 do 15 dB; powyżej 15 dB), a nawet uzależniając
wysokość kary pieniężnej od pory dnia i nocy. Na wskazanym powyżej przykładzie
widać, że wyszczególnienie kryteriów oceny danego czynu, wskazanie kwoty jaka
może być nałożona za naruszenie przepisów prawa sprawia, iż strona postępowania
nie może zarzucić organowi administracji publicznej brak transparentności działania,
czy też niesprawiedliwość.

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.o.ś.
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Wymierzanie sankcji administracyjnej nie jest „zerojedynkowe”. Analizując zaprezentowane dane zdawałoby się, że można w łatwy sposób wyliczyć wartość średniej
wysokości nakładanych sankcji w wybranych województwach (śląskie: 2970 zł; kujawsko-pomorskie: 4100 zł; warmińsko-mazurskie: 4900 zł; podlaskie: 970 zł; podkarpackie: ~ 1480 zł; łódzkie: 8656 zł), ale mając na względzie obowiązujące przepisy,
dojdziemy do wniosku, że obliczenie wysokości finansowej dolegliwości nie jest takie
oczywiste, ponieważ jest uzależnione od wielu czynników. Nawet gdyby wszystkie
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wydały tę samą liczbę decyzji o naruszeniu tego samego przepisu, to prawdopodobnie każda z nich odnosiłaby się do
innej kwoty i paradoksalnie to powoduje, że uczestnik postępowania powinien mieć
przekonanie, że decyzja zostanie wydana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności
składających się na jego indywidualną sytuację. Dokładne określenie procedury wymierzania sankcji jest bardzo ważne, albowiem jej transparentność wpływa na wzrost
zaufania uczestników postępowania względem organu prowadzącego postępowanie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie p.o.ś.
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Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wpływające na wzrost
zaufania społecznego w okresie zagrożenia stanu epidemicznego lub epidemii.
Z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że jest postępowanie egzekucyjne jest
tym, które kładzie się cieniem na postrzeganie administracji publicznej. Zawiadomienie o wszczęciu sprawia, że w zobowiązanym, który niedomaga finansowo, budzą się
najczarniejsze scenariusze. Art. 15 zzk ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych10 wyposażył Radę Ministrów w narzędzie, którym jest możliwość wydania rozporządzenia
wstrzymującego administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych.
W rozporządzeniu określa się zakres terytorialny wstrzymania postępowań oraz czas,
wstrzymania – z uwzględnieniem czasu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Organy państwa zdają sobie sprawę z tego, że pandemia
utrudnia działalność zarobkową i często jest źródłem finansowych kłopotów. Celem
wprowadzenia takich zapisów była ochrona uczestników postępowania egzekucyjnego
w czasie trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Brak zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sytuacji, w której okoliczności niezależne od człowieka
utrudniają działalność zarobkową, mogłaby doprowadzić do pozbawienia podmiotu
zobowiązanego niezbędnych do funkcjonowania. Narzędzie to jest pomocą w zabezpieczeniu kontynuacji działalności lub odtworzenia jej. Ponadto organ wszczynający
postępowanie również mógłby mieć kłopot z właściwą ochroną prawa zobowiązanych.
Potrzeba nadawania korespondencji, niekiedy osobistego spotkania w siedzibie organu w dobie epidemii jest utrudniona, a niekiedy niemożliwa. Nie każdy uczestnik
postępowania dysponuje profilem zaufanym, czy też podpisem elektronicznym, co
ogranicza komunikację z organem egzekucyjnym.
Istotną zmianą dla tych, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne jest
umożliwienie dokonywania wypłat pieniędzy, które były zajęte na rachunku bankowym lub rachunku prowadzonym przez SKOK. W „normalnych warunkach”, gdy
administracyjne postępowanie egzekucyjne zostaje wstrzymane, środki pieniężne
zobowiązanego nie pozostają w jego dyspozycji, ustawa COVID-19 to zmienia.

10. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 374, zwana dalej w skrócie: ustawą COVID-19.
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Wstrzymaniu nie podlegają te postępowania egzekucyjne, które dotyczą kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne11, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi12 oraz ustawy COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podsumowanie
Ogromną rolę w umacnianiu konstytucyjnej zasady zaufania do władzy publicznej
odgrywa ustawodawca, od którego zależy transparentność i szczegółowe opisanie
w aktach prawnych m.in. procedury postępowania administracyjnego. Podejmowane
przez organy państwa działania nie mogą budzić wątpliwości jego uczestników. Jak
wynika z badań przeprowadzonych w latach 2020-2021 r., najmniejszym zaufaniem
społecznym cieszą się ministrowie oraz politycy13. Dane statystyczne ukazują pewien
paradoks, albowiem to właśnie politykom społeczeństwo powierza kontrolę nad instytucjami publicznymi i to oni są twórcami naszego prawa, a społeczeństwo im nie ufa.
Bardzo dobrym przykładem odzwierciedlającym zasadę zaufania uczestników postępowania wobec organów państwa są zasady zawarte w prawie ochrony środowiska.
Nowelizacje przepisów jakie miały miejsce w ostatnich latach sprawiły, że procedura
wymierzania sankcji administracyjnej jest bardziej przejrzysta dla każdej ze stron.
Spośród wszystkich aktów prawnych zapisanych w publikatorach urzędowych nie
ma ustawy, która bardziej kładłaby nacisk na zasadę zaufania, aniżeli ustawa z dnia
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym14. Prawo przedsiębiorców
stanowi silną podstawę prawną do budowania relacji pomiędzy administracją publiczną, a sektorem prywatnym. Nie ma partnerskich relacji jeżeli strony nie darzą
11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 944.
12. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2069.
13. Jak wynika z badań CBOS (43/2020), partiom politycznym obywatele ufają w 28%, natomiast
54% uczestników badania deklaruje brak zaufania. W kwietniu 2021 r., polska agencja badawcza
OmniWatch48 również zapytała swoich respondentów o zaufanie społeczne. Wynik pokazał,
że osobę sędziego darzono zaufaniem w 45,8 %, adwokata w 46,5%, ministra w 22,5%, posła
tylko w 18%, a działacza partii politycznej najniżej – w 15%.
14. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2009 nr 19, poz.
100 z późniejszymi zmianami.
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siebie zaufaniem, a w kontekście omawianego zagadnienia podwaliną do budowania
zaufania są akty prawne. Jednym z licznych przejawów umacniania zaufania wobec
państwa jest zasada zgodnie z którą, występujące faktyczne wątpliwości powstałe
w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, których nie można usunąć,
są rozstrzygane na korzyść strony. Ponadto wprowadzenie elementu mediacji jako pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów między stronami a organem administracji
sprawia, że stworzona „przestrzeń” pozwala na wyjaśnienie wszystkich okoliczności
faktycznych i prawnych. Wspomniane w artykule wymierzanie sankcji administracyjnej musi uwzględniać okoliczności naruszenia przepisów. Doprecyzowanie terminów
przedawnienia nałożonej sankcji finansowej, umożliwienie rozkładania jej na raty,
umorzenie bądź odroczenie płatności, współdziałanie ze sobą organów państwa, żądanie od przedsiębiorcy wyłącznie tych dowodów i dokumentów, które są konieczne
do załatwienia sprawy, poinformowanie przedsiębiorcy o niespełnieniu przesłanek
przed wydaniem decyzji odmownej, co daje szansę na uzupełnienie dowodów – to
wszystko ma swoje źródło w obowiązku umacniania konstytucyjnej zasady zaufania
uczestników postępowania wobec organów państwa.

Streszczenie
Sankcja administracyjna a zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania
względem władzy publicznej
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie w jaki sposób procedura administracyjna
stosowana przez państwo w sytuacji naruszenia prawa wpływa na jedną z podstawowych zasad obowiązujących w relacji państwo-obywatel, a mianowicie na zasadę pogłębiania zaufania uczestników postępowania względem władzy publicznej.
Wskazując na takie elementy jak: procedura nakładania sankcji administracyjnej na
przykładzie prawa ochrony środowiska, adekwatność wysokości sankcji do łamania
przepisów, a także zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w czasie stanu epidemii
i epidemii, Autorka przybliżyła przemianę, która zaszła w organach administracji
publicznej od czasów Polski Ludowej (1 stycznia 1961 r. – data wejścia w życie kodeksu
postępowania administracyjnego), aż po współczesność.
Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, sankcja administracyjna, decyzja,
zasada zaufania, administracja publiczna, ochrona prawna obywateli.
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Summary
Administrative sanctions and the principle of increasing the citizens’ trust toward
public authority
The purpose of this article is to present how the administrative procedure used by the
country in the case of law violations affects one of the core principles governing the
relations between the citizens and the state, namely the principle of increasing the
citizens’ trust toward public authority. Indicating elements such as: the procedure of
imposing administrative sanctions on the basis of environmental law, the sanctions’
adequacy with regard to the violations, as well as changes in the executive proceedings
during a state of epidemic, the author attempted to show the change which took place
in the public administration bodies from the times of the People’s Poland (1 January
1961 – date of the entrance into force of the Code of Administrative Proceedings) to
present times.
Keywords: administrative proceedings, administrative sanctions, decision, principle
of trust, public administration, citizens rights protection
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Szkoła w systemie wsparcia instytucjonalnego
i specjalistycznego uczniów
z wielopłaszczyznowymi trudnościami
Dorota Janułajtys1

Wstęp
Historia szkoły XXI wieku zdecydowanie zapisze się jako czas wzrostu technologicznego i naukowego ze wszystkimi jego konsekwencjami. Niekorzystne zjawiska walki z epidemią oraz jej skutkami w wymiarze społecznym, ekonomicznym
i emocjonalnym wskazują na wielopłaszczyznowe trudności szkolne. Zastosowanie
nowych mediów stało się niejako koniecznością i jednocześnie warunkiem powodzenia procesu edukacyjnego. W równej mierze zauważalne stały się deficyty w zakresie kontaktów międzyludzkich i sposobów radzenia sobie z lękiem czy stresem,
oraz wykorzystywanie wirtualnej przestrzeni do złudnego zaspokajania potrzeby
bliskości i bezpieczeństwa. Świat wirtualny stał się prostszy i ciekawszy niż realny2.
Cyberprzestrzeń zaistniała więc jako miejsce zarówno edukacji jak i nadużyć3. Sytuacyjne zwiększenie potrzeby korzystania z technologii – obnażyło problemy oraz
dysfunkcje indywidualne i rodzinne. Brak umiejętności wychowawczych opiekunów,
przy jednoczesnym braku codziennego kontaktu ze szkołą – spowodowały mnóstwo
komplikacji. U uczniów widoczne stały się obawy o własne umiejętności, kompetencje
i wiedzę – szczególnie w zakresie aspektów weryfikacyjnych. Niektórzy uczniowie
w systemie nauczania zdalnego mieli możliwości nieuprawnionego korzystania z innych źródeł wiedzy (Internetu), co w rezultacie podnosiło noty. Zarówno uczniowie
jak i opiekunowie/ rodzice przyzwyczaili się, poprzez automatyzację takich zachowań,
do podwyższonego standardu ocen szkolnych (przy jednoczesnym obniżeniu realnej
wiedzy). Powrót do szkół spowodował, z kolei, drastyczną zmianę rewizyjną ocen1. Dr Dorota Janułajtys, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Pedagog szkolny, Psychoterapeuta Poradni NFZ Obudź Jutro.
2. J. Suler, The Online Disinhibition Effect, „CyberPsychology & Behavior” 2004, No.7 (3).
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przy jednoczesnym zachowaniu podwyższonych ambicji i obniżonych poziomów
rzeczywistych zasobów wiadomości. Oprócz problemów z ocenianiem gwałtownie
wzrosły wskaźniki związane z odczuwalnym poziomem lęku i depresyjnością uczniów
oraz patologiczne nadużywanie forów i komunikatorów do zachowań hejterskich4.
Szkoła nie zmieniła jednak ilości zatrudnionych pedagogów, psychologów czy terapeutów. Nadal standardem jest przydział kilku godzin psychologa (o ile jest taka
możliwość) i jednego etatu pedagoga na ponad trzystu uczniów. Stąd ogromne deficyty w zakresie pomocy specjalistycznej, mającej ogromne znaczenie dla zdrowia
psychicznego uczniów.
Obecne działania ograniczają się do wygaszania dysfunkcyjnych lub patologicznych ognisk zapalnych. Warto wspomnieć, że bezwzględnie prowadzone są zajęcia
w zakresie specjalistycznym (wynikające z przepisów prawa oraz wskazań poradni
psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych) – jednak potrzeba na zwiększenie zajęć obejmujących szeroką i regularną profilaktykę oraz terapię- jest niezaspokojona. Kolejnym czynnikiem wskazującym na nasilone problemy szkolne
są zachowania dysfunkcyjne uczniów i rodziców, co przyczynia się do wystąpienia
problemów opiekuńczo-wychowawczych i zniekształceń poznawczych w obszarze
funkcjonowania szkolnego. Dotychczas szkoły korzystały z różnych form angażowania innych instytucji w problemy uczniów i ich rodzin, jednak niewątpliwie było
to rzadsze i wynikało z dużego natężenia dysfunkcji. Obecna sytuacja w oświacie,
dotycząca szczególnie problemów uczniów oraz ich rodzin, wskazuje na konieczność
wprowadzenia innych rozwiązań (również interwencyjnych) – oficjalnych i zgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawne możliwości pomocy i reagowania w sytuacji trudnej oraz
rodzaje dysfunkcji uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
Współczesne szkoły zetknęły się z zupełnie odmiennymi problemami, niż te diagnozowane dotychczas. Pomoc kierowana do dzieci i młodzieży jest ściśle uwarunkowana
subwencjami przyznanymi na zajęcia specjalistyczne oraz fizyczną wydolnością szkoły

4. D. Janułajtys, Students’ interpersonal relations and online hate in the pandemic school reality.
Contemporary school problems, „Karpacki Przegląd Naukowy” 2021, No 2(36), p. 99-100.
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pod względem pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kadry specjalistów. Podstawą
do organizowania zajęć są (między innymi) orzeczenia i opinie wystawiane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na podstawie wnikliwej diagnozy. Warto jednak
wspomnieć, że inicjatorami wsparcia ucznia są nie tylko pedagodzy oraz wytyczne
zawarte w dokumentacji diagnostycznej. Na zajęcia, organizowane w celu łagodzenia
i terapii dysfunkcjonalnych obszarów ucznia, mogą uczęszczać osoby wskazane przez
różne podmioty i jednostki wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej5:
„§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest
udzielana z inicjatywy: ucznia; rodziców ucznia; dyrektora przedszkola, szkoły
lub placówki; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty,
prowadzących zajęcia z uczniem; pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; poradni; asystenta edukacji romskiej; pomocy
nauczyciela; pracownika socjalnego; asystenta rodziny; kuratora sądowego;
organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży”.
Do pomocy uczniom w obszarze psychologiczno- pedagogicznym (PPP) i sferze
trudności szkolnych (wynikających również z problemów rodzinnych), według tego
samego rozporządzenia, zobligowani są: „nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy,
logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”6.
Każdorazowo pomoc organizuje dyrektor szkoły.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1280, zwane dalej w skrócie: rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
6. § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.

103

Szkoła w systemie wsparcia instytucjonalnego i specjalistycznego uczniów…

Ze względu na różnorodność problemów cechujących poszczególnych uczniów,
zajęcia z zakresu PPP przewidziane są w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz prowadzone w oparciu o zintegrowane działania specjalistów czy nauczycieli w formie:
„klas terapeutycznych; zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół
podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia; porad i konsultacji; warsztatów”7. Istnieje podział szkół ze względu na
specjalistów i sprofilowanie pod kątem potrzeb. Jeśli więc istnieją trudności związane
z wczesnym wspomaganiem rozwoju, konieczne jest korzystanie ze specjalistycznych
placówek, posiadających odpowiednie zaplecze i infrastrukturę. Informacja o zakresie i możliwościach pracy z takimi uczniami dookreślone jest w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci8. Ponadto rozporządzenie zawiera informacje
o adekwatnych kwalifikacjach i zadaniach zespołu specjalistów. Niezwykle ważne są
również uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, czy
zagrożoną niedostosowaniem społecznym lub z niepełnosprawnościami, co reguluje
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym9. Ważną rolę spełnia tu funkcja nauczyciela wspomagającego, posiadającego uprawnienia pedagoga specjalnego.
Zajęcia przydzielane w oparciu o prawne wytyczne i opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są uzależnione od przyznawanych szkole subwencji.
7. § 6. ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.
8. Zob.: § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017 r. poz. 1635.
9. Zob.: § 6 ust. 1 pkt 2, § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
Dz.U. z 2017 r. poz. 1578.
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Dla dzieci są świadczone bezpłatnie na terenie szkoły. Rodzice mają prawo do niewyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w specjalistycznej pomocy, co jest równoznaczne z niewypełnieniem zaleceń zawartych w diagnozie z poradni psychologicznopedagogicznej, czy w wytycznych innych osób (zgodnie z Rozporządzeniem MEN10)
sugerujących potrzebę pomocy dziecku. Brak akceptacji opiekunów do uczestnictwa
ucznia w zajęciach, wynika często z niskiej świadomości dotyczącej wprowadzanych
procesów terapeutycznych, nieznajomości adekwatnego działania metod, technik
i narzędzi pracy specjalistycznej skierowanej na dziecko oraz ze zwykłego braku
zainteresowania problemem. Na koniec warto dodać, że występuje wiele zajęć-terapii
wspierających rozwój dziecka i dających wymierne efekty.

Rodzaje zajęć specjalistycznych w szkole
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach, przykładem prowadzonych w szkole zajęć
specjalistycznych mogą być sesje o charakterze terapeutycznym z zakresu rozwijania
kompetencji emocjonalno-społecznych. Dają one możliwość psychofizycznego odreagowania. Pozwalają na zdobycie umiejętności zarządzania emocjami. W toku pracy
terapeutycznej ważne jest również radzenie sobie i wyrażanie emocji interakcyjnych,
pozytywnych, negatywnych oraz zdolność do samowystarczalności emocjonalnej.
Tego typu zajęcia rozwijają umiejętności identyfikowania i różnicowania emocji
u siebie oraz innych osób z kręgu społecznego. Ponadto umożliwiają adekwatne ich
zwerbalizowanie i wyrażenie oraz zrozumienie reguł, norm i praw rządzących określonym środowiskiem kulturowym11. Cykl zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest
często mylony z zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi. Te ostatnie służą bardziej
wyrównywaniu braków wiadomości w zakresie poszczególnych przedmiotów, niż
samej terapii. Korekcja i kompensacja skupia się na specjalistycznym wspieraniu
dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami roz10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.
11. C. Saarni, Społeczny kontekst rozwoju emocjonalnego, [w:] M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.),
Psychologia emocji, Gdańsk 2005.
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wojowymi, niepełnosprawnościami, problemami szkolnymi oraz innymi szeroko
pojętymi dysfunkcjami, utrudniającymi psychospołeczne funkcjonowanie. Zajęcia rewalidacyjne obejmują cały system działań terapeutycznych, wychowawczych,
edukacyjnych, korektywnych, kompensacyjnych, usprawniających, który umożliwia
podopiecznemu z niepełnosprawnością fizyczną lub/i psychiczną osiągnięcie względnie pełnego, wieloobszarowego rozwoju, stymulując, tym samym, maksymalne (dla
danej osoby) przystosowanie i uspołecznienie. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone
są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co wynika z § 5 ust.
1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym12. Warto również dodać, że polskie przepisy prawa wskazują, że dzieci
z niepełnosprawnością uczęszczające do oddziału integracyjnego lub klasy ogólnodostępnej, mają zapewnione dwie godziny (po 60 minut) specjalistycznych zajęć
rewalidacyjnych (niezależnie od etapu kształcenia)13. W Przypadku pracy pedagoga
czy psychologa z dzieckiem rewalidowanym – niezbędna jest odpowiednia diagnoza
i współpraca specjalistyczna, szczególnie proces facylitacji i moderacji wdrażany
przez pedagogów specjalnych14.
Kolejnymi zajęciami, które leżą w obszarze standardowej pomocy specjalistycznej w szkole są zajęcia logopedyczne. Proces terapeutyczny obejmuje tu zaburzenia
mowy, sposoby ich leczenia a także kształtowanie prawidłowej wymowy w wymiarze
praktycznym. Do zadań logopedii należy przede wszystkim eliminowanie nieprawidłowości w rozwoju mowy, rehabilitacja mowy u osób po różnorodnych urazach,
korygowanie wad i zaburzeń, konstruowanie metod i technik nauczania mowy
w przypadku jej braku. Ponadto ważne jest usprawnianie mowy w przypadku afazji15.
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. z 2015 r. poz. 1113.
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych, Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 204.
14. T. Oleńska-Pawlak, Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] J. Grzegorzek (red.), Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006, s. 7-15.
15. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/logopedia;3933583.html, pobrano
15.11.2021 r.

106

Dorota Janułajtys

Zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się zwiększają koncentracje uwagi, spostrzegawczość, zapamiętywanie, porównywanie, planowanie czy rozumienie.
Pomagają w uzyskiwaniu sprawności czytania, pisania i liczenia (operacji matematycznych). Są więc zajęciami ułatwiającymi proces zdobywania wiedzy w szkole w sposób
bezpieczny. Oprócz zajęć wynikający ze wskazań zawartych w aktach prawnych,
szkoła ma możliwość prowadzenia zajęć terapeutycznych, spotkań interaktywnych,
warsztatów, porad, prelekcji, rozmów wspierających czy dialogów motywujących
w formie indywidualnych bądź grupowych spotkań z pedagogiem lub psychologiem.
Niewątpliwym problemem współczesnych czasów jest brak specjalistów. Zbyt duża
liczba uczniów przypadająca na pedagoga czy psychologa szkolnego powoduje, że
realna i rzetelna pomoc staje się mało prawdopodobna. Warto wspomnieć, że pomoc
świadczona jest dzieciom i ich rodzicom. W zależności od potrzeb, problemów i sytuacji, spotkania w gabinecie odbywają się jako indywidualne i zaplanowane rozmowy.

Współczesne problemy i możliwości pomocy
Ostatnie lata pokazały, że mimo niedoszacowania finansowego sfery pomocy pedagogiczno-psychologicznej i obowiązku prowadzenia terapii wskazanej w przepisach
prawa, szkoły próbują sobie radzić z trudnościami uczniów, rodziców i nauczycieli.
Ta ostatnia grupa jest najczęściej pomijana w obszarze instytucjonalnego wspierania
i pomocy, stąd pojawia się coraz więcej rezygnacji z zawodu. Zajęcia profilaktyczne, które z założenia mają wspierać prawidłowe funkcjonowanie dzieci i młodzieży
w szkole, są niewystarczające.
Wnioski wysunięte w profilaktycznym projekcie badawczym prowadzonym przez
prof. J. Kurzępę wskazują, że system organizacji i rozwoju profilaktyki jest pochodną
wytycznych i regulacji prawnych. Niestety wizja założeń profilaktycznych prowadzonych przez różne instytucje jest rozproszona, niespójna i realizowana autonomicznie16. Niestety nie sprzyja to prowadzeniu regularnej, zaplanowanej i spójnej
profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży. Subwencje przeznaczane na różne
podmioty sprawiają, że nie wszystkie szkoły mają możliwość korzystania ze wsparcia.
Poziom prowadzonych działań profilaktycznych jest zdecydowanie rozbieżny i waha

16. J. Kurzępa, Diagnoza problemu używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na
terenie województwa łódzkiego, Milanówek 2019, s. 307.
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się pomiędzy profesjonalizmem a niekompetentną ignorancją. Dlatego niezbędna
jest zmiana przepisów dotyczących pomocy profilaktycznej i psychologiczno- pedagogicznej w szkołach.
Ze względu na współczesną sytuację nauczania zdalnego pojawiły się nowe zjawiska dysfunkcyjne, wymagające natychmiastowego reagowania. Ze względu na brak
kultury korzystania z cyberprzestrzeni, już dzieci na pierwszym etapie kształcenia
stosują i są jednocześnie ofiarami hejtu. Pojawiają się nowe formy mowy nienawiści
i poniżania innych. Uczniowie- i nierzadko rodzice, angażują się w proces tzw. hejtu
„w białych rękawiczkach”, czyli zawoalowanych działań agresywnych wywołanych
nienawiścią, pod postacią wpisów, piosenek, postów, zdjęć, obrazów graficznych,
filmików itp. Warto wspomnieć o gaslightingu – charakteryzującym się skrajną i wyrafinowaną manipulacją, wzbudzającą w ofierze/poszkodowanym wątpliwości związane ze zdolnościami poznawczymi. Ten typ znęcania się zaczyna przybierać formy
coraz bardziej ekscentryczne i szkodliwe społecznie. Powoduje również zaburzenie
równowagi psychicznej oraz zdrowia.
Cechą charakterystyczną nauczania zdalnego w czasach pandemii jest poczucie
osamotnienia. Odczuwają je zarówno dorośli, dzieci jak i młodzież. Samotność jest
również jednym z czynników spustowych obniżenia nastroju, co z kolei sprzyja pojawieniu się depresji.
Do całego wachlarza zaburzeń nastroju wchodzą: poczucie winy i bezradności,
smutek oraz bierność17. Obecnie depresja znacznie częściej dotyczy nastolatków18 oraz
dzieci poniżej piętnastu lat. W szkole widoczne są również zachowania dysfunkcyjne
stymulowane stresorami – czynnikami/zdarzeniami wywołującymi reakcję stresową.
Najczęstszymi stresorami są:
– frustracja – której powodem jest niemożność osiągnięcia określonego celu bądź
zaspokojenia potrzeby.
– brak kontroli – traktowany jako niski bądź znikomy stopień kontroli nad ważną
sytuacją.
– presja – traktowana jako oczekiwanie jakiejś formy zachowania, mająca często
źródło zewnętrzne (np. presja czasu)19.

17. M.E.P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, Psychopatologia, Poznań 2017, s. 271.
18. Tamże.
19. S.K. Ciccarelli, J. N. White, Psychologia, Poznań 2015, s. 416-417.
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Presja może mieć niejednokrotnie źródło wewnętrzne, jako przekonanie (np. „muszę”), co negatywnie wpływa na dzieci i młodzież.
Kolejnym źródłem problemów szkolnych, istotnych w pracy pedagogicznej, jest
problem tak zwanego przebodźcowania podopiecznych w szkołach. Współczesna
edukacja dysponuje dużym zakresem programów Internetowych dostępnych jako
otwarte zasoby edukacyjne. Do puli elektronicznych ćwiczeń szkolnych dochodzą
telefony komórkowe wraz z komunikatorami, platformy gier oraz komputery z dostępami do szkodliwych stron i programów. Młodzież i dzieci coraz rzadziej spotykają się w realnej rzeczywistości, dlatego poczucie samotności przy jednoczesnym
intensywnym życiu wirtualnym staje się normą. Wraz z pobudliwością spowodowaną
działaniem wielu bodźców zaczyna być widoczna agresja, zarówno w postaci zachowań internalizacyjnych jak i eksternalizacyjnych. Obecnie pedagodzy i psycholodzy
dostrzegają problemy psychiczne oraz zachowania suicydalne uczniów, prowadzące
do dramatycznych sytuacji życiowych. Dysfunkcje psychospołeczne dzieci i młodzieży
w szkołach stają się coraz bardziej widoczne a specjalistów w szkołach nie przybywa.
Z pomocą w trudnych sytuacjach przychodzą instytucje zewnętrzne. I chociaż reagowanie na zdarzenia nie przypomina twardych zachodnich reguł, to wieloaspektowe
problemy dzieci, młodzieży oraz rodzin trzeba zgłaszać do adekwatnych podmiotów. Szkoły, w świetle prawa, są zobligowane do tego aby informować o zagrożeniu
zdrowia czy życia dzieci odpowiednie instytucje. Podobnie dzieje się w przypadku
ujawnienia przestępstw, podejrzenia demoralizacji czy problemów wynikających
z patologii środowiska wychowawczego. Współpraca szkoły obejmuje, między innymi, następujące placówki:
– poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym specjalistyczne),
– ośrodki pomocy społecznej (w tym asystentów rodziny i pracowników socjalnych),
– policję,
– sądy (oraz kuratorów sądowych),
– domy dziecka,
– pogotowia opiekuńcze,
– inne placówki i organizacje działające na rzecz dobra dziecka i rodziny.
Współczesna sytuacja społeczno-ekonomiczna wymusza doprecyzowanie, kompatybilność i uszczegółowienie współpracy, ze względu na dobro dzieci, młodzieży
i rodzin.
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Podsumowanie
Rzeczywistość pandemiczna i społeczno- ekonomiczna zmieniła rodzaje problemów
pojawiających się w szkołach. Część chorób, dawniej – charakterystycznych głównie
dla ludzi w wieku około trzydziestu lat, stała się obecnie udziałem nastolatków (depresja i zaburzenia depresyjne)20, dotyczy to również dzieci, co potwierdzają obserwacje
pedagogów i psychologów szkolnych. Zwiększyła się liczba zachowań dysfunkcyjnych
( przemoc, agresja, zachowania internalizacyjne, lęk społeczny czy uzależnienia behawioralne i chemiczne). Nie bez znaczenia pozostają także zaburzenia w zakresie
umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów.
W związku z gwałtowną zmianą rzeczywistości niezbędna jest przebudowa systemu
pomocy szkole w obszarze pracy terapeutycznej i pedagogiczno-psychologicznej
oraz profilaktycznej. Warto podjąć dyskusję nad organizowaniem zespołów diagnostycznych i terapeutycznych na terenie szkół, zwiększając tym samym zatrudnienie
i dofinansowanie specjalistów.

Streszczenie
Szkoła w systemie wsparcia instytucjonalnego i specjalistycznego uczniów z wielopłaszczyznowymi trudnościami
Wielopłaszczyznowe trudności uczniów w szkole wynikają z różnorodnych problemów funkcjonalnych przejawianych w obszarach: szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym i lokalnym. Obejmują zarówno zaburzenia indywidualne, jak i rodzinne,
środowiskowe czy relacyjne. Przedstawiony artykuł ma charakter poglądowy. Jego
celem jest ukazanie rzeczywistych możliwości polskich szkół w zakresie pomocy
terapeutycznej, pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej. Wyjaśnia jakie możliwości ma współczesna szkoła w zakresie wsparcia uczniów i rodziców w wymiarze
prawnym, emocjonalnym i specjalistycznym. Autorka opisuje możliwości reagowania
w sytuacjach trudnych oraz zasady współdziałania instytucjonalnego, biorąc pod
uwagę konieczność zmian w oświacie i współczesne problemy psychospołeczne.
Słowa kluczowe: terapia, pomoc psychologiczno- pedagogiczna, zaburzenia, regulacje prawne

20. M.E.P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, Psychopatologia…, s. 271.
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Summary
School in the system of institutional and specialist support for students with
multidimensional difficulties
The multidimensional difficulties of students at school result from various functional problems manifested in the following areas: school, family, peer and local.
They include both individual and family, environmental and relational disorders.
The presented article is illustrative. It aims to show the real possibilities of polish
schools in the field of therapeutic, pedagogical, psychological and didactic assistance.
It explains the possibilities of a modern school in terms of supporting students and
parents in the legal, emotional and specialist dimensions. The author describes the
possibilities of reacting to challenging situations and the principles of institutional
cooperation, taking into account the necessity of changes in education and contemporary psychosocial problems.
Keywords: therapy, psychological and pedagogical help, disorders, legal regulations

Bibliografia
– Ciccarelli S.K., White J. N., Psychologia, Poznań 2015.
– Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/logopedia;3933583.html,
pobrano 15.11.2021 r.
– Janułajtys D., Students’ interpersonal relations and online hate in the pandemic school
reality. Contemporary school problems, „Karpacki Przegląd Naukowy” 2021, No 2(36).
– Janułajtys D., Zalewski P., Nauczyciel w szkole- realne i spekulatywne oczekiwania
w świetle procedur, wytycznych i nadinterpretacji prawnych, „Karpacki Przegląd
Naukowy” 2020, nr 3-4(34).
– Kurzępa J., Diagnoza problemu używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na terenie województwa łódzkiego, Milanówek 2019.
– Oleńska-Pawlak T., Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:] J. Grzegorzek (red.), Diagnoza i rewalidacja indywidualna
dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006.
– Saarni C., Społeczny kontekst rozwoju emocjonalnego, [w:] Lewis M., Haviland-Jones
J. M. (red.), Psychologia emocji, Gdańsk 2005.
– Seligman M.E.P., Walker E. F., Rosenhan D. L., Psychopatologia, Poznań 2017.
– Suler J., The Online Disinhibition Effect, „CyberPsychology & Behavior” 2004, No.7 (3).

111

Szkoła w systemie wsparcia instytucjonalnego i specjalistycznego uczniów…

Wykaz aktów prawnych
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017 r. poz. 1635.
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1280.
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, Dz.U. z 2017 r. poz. 1578.
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, Dz. U. z 2015 r. poz. 1113.
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz. U. nr 0 poz. 204.

Narkotyki. Od problemu zdrowia publicznego do
zagrożeń bezpieczeństwa
Piotr Zalewski1

Wstęp
Narkomania i wszelkie uzależnienia należą do najpoważniejszych i najgroźniejszych
problemów społecznych i zdrowotnych naszych czasów. Pomimo wielu działań podejmowanych przez specjalistów różnych dziedzin, nie znaleziono dotychczas przekonujących uzasadnień przyczyn jej występowania, nie zdołano też udzielić jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, dlaczego w XXI wieku, w dobie rozwoju nauki i technologii,
w czasach powszechnego dostępu wszelkich zasobów wiedzy i informacji, miliony
osób popadają w nałogi, który dla wielu z nich kończą się poważną chorobą, problemami w żuciu osobistym i relacjach społecznych, a nawet śmiercią2.
Podobnie, jak w przypadku innych używek, narkotyk jest substancją, która zażywana w pierwszej fazie prowadzi do pozytywnych przeżyć, pozwala ubarwić i ułatwić
trudy dnia codziennego, a wielu przypadkach staje się stymulantem pozwalającym
sprostać coraz wyższym wymaganiom zawodowym, potrzebie sprawdzania się w grupie zawodowej i byciu najlepszym w zespole. Z czasem jednak okazjonalne zażywanie
narkotyków może przerodzić się w uzależnienie, które całkowicie wyniszcza człowieka
w aspekcie osobistym i społecznym. Jak zauważa Frieske i Sobiech „uzależnienie jest
– w swym najbardziej podstawowym, elementarnym wymiarze – sprawa prywatną,
niemal intymną. Obejmuje ono przede wszystkim trud borykania się człowieka ze
światem zewnętrznym, udrękę zwalczania pokusy zastąpienia brutalnych realiów
artefaktem wydobywanym z narkotycznego transu – i udrękę ulegania tej pokusie”3.
Z czasem jednak głód uzależnienia narkotykowego wykracza poza ramy indywidualnego poszukiwania ulgi i staje się przedmiotem zainteresowania innych grup
społecznych, które z racji chęci niesienia pomocy lub obowiązku zawodowego, włą1. Dr Piotr Zalewski, adiunkt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. P. Zalewski, D. Bronk, Narkomania i narkotyki. Społeczne i zdrowotne skutki uzależnienia od
narkotyków. Historia i teraźniejszość, [w:] D. Bronk (red.), M. Banach, J. Daszkiewicz, Wielowymiarowość trudności współczesnego człowieka, Warszawa 2014, s. 23.
3. K. Frieske, R. Sobiech, Narkomania, interpretacje problemu społecznego, Warszawa 1997, s. 7.
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czają się w system kontroli i reglamentacji obrotu pewnymi substancjami i środkami,
organizują system leczenia, terapii i rehabilitacji, prowadzą do budowania instytucji
kontroli społecznej i wytworzenia się czarnego rynku produkcji, dystrybucji i promocji narkotyków. Indywidualny początkowo charakter uzależnienia od środków
odurzających stopniowo przeradza się w system formalnych i nieformalnych, wzajemnie komplementarnych ról społecznych, skoncentrowanych wokół uzależnionego narkomana, który prowadzi do instytucjonalizacji narkomanii jako poważnego
problemu społecznego i zdrowotnego.

Narkomania i narkotyk. Próby definicji
Narkomania jest pierwszym, powszechnie używanym terminem, stosowanym do
próby opisania negatywnego zjawiska społecznego, jakim jest pozamedyczne stosowanie różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Do powszechnego stosowania
pojęcie to wprowadzone zostało w XIX wieku, chociaż samo zjawisko zażywania
substancji odurzających w różnych społecznościach znane było dużo wcześniej4.
Przyczynkiem do zdefiniowania pojęcia „narkomania” stały się prace podejmowane
już od 1931 r., przez Komisję Narkotyków i Innych Środków Szkodliwych działającą
przy Lidze Narodów, a potem przez jej następcę, Expert Committee on Addiction
Producing Drugs, powołaną do życia przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World
Health Organization, dalej WHO). Zgodnie z przyjętą przez komitet klasyfikacją,
zjawisko nadużywania środków odurzających podzielono zasadniczo na dwie kategorie: lekomanię i toksykomanię. Lekomanią określano przyzwyczajenie do leków,
natomiast najostrzejszą formą toksykomanii określono narkomanię, którą charakteryzowano jako pragnienie, potrzebę lub wewnętrzny przymus stałego zażywania
leku, zdobywanie go wszelkimi możliwymi sposobami, a także stopniowe dążenie do
zwiększania dawek oraz zależność psychiczną i fizyczną od leków, charakteryzującą
się zespołem objawów abstynencji w razie nie otrzymania środków i wystąpieniem
negatywnych dla społeczeństwa, skutków takiego uzależnienia. Wraz ze wzrostem
zjawiska niemedycznego zażywania różnego rodzaju leków, w roku 1957 eksperci
WHO wprowadzili do użytku pojęcie drug dependance, które zostało przetłumaczone

4. S. Bukowski, Zagadnienie narkotyków w Polsce i na świecie, „Biuletyn Informacyjny Centrali
Farmaceutycznej Cefarm” 1960, nr 12, s. 321.
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na język polski jako uzależnienie od środków. Zgodnie z tą definicją uzależnieniem
od środków jest „stan psychiczny, a niekiedy również stan fizyczny, spowodowany
używaniem środka (leku), charakteryzujący się reakcjami behawioralnymi i innymi,
wśród których zawsze występują tendencje do stałego lub okresowego używania
środka w celu doznania jego skutków psychicznych, a niekiedy dla uniknięcia złego
samopoczucia wywołanego brakiem”5.
Pojęcie narkomanii zdefiniowane zostało również w polskim ustawodawstwie,
w art. 9 ustawy o zapobieganiu narkomanii z dnia 31 stycznia 1985 roku, narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach niemedycznych środków odurzających
lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może
powstać lub powstało uzależnienie od nich. Przez użyte w definicji pojęcie środka
odurzającego należy rozumieć każdą substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków
odurzających, stanowiący załącznik do ustawy. Podobnie rozumieć należy pojęcie
substancji psychotropowej, przy czym to które substancje uznać można za środek
odurzający lub substancje psychotropową, znajduje się w załącznikach do obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gdzie enumeratywnie wymienione
są w kolejnych załącznikach konkretne nazwy i wzory chemiczne tych substancji
(ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii6, a także kolejne jej
nowelizacje, ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii7 i aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii8).
Za środek zastępczy ustawa uznaje każdą substancję, w każdym stanie fizycznym,
która jest trucizną lub środkiem szkodliwym, używaną zamiast lub w takich samych
celach niemedycznych, jak środek odurzający lub substancja psychotropowa.
Przepisy kolejnych ustaw dotyczących przeciwdziałania narkomanii z roku 1997
i 2005 nie zmieniły znaczenia pojęcia narkomanii. Takie sformułowanie i określenie
zakresu znaczeniowego narkomanii sprawia, że pojęcie to może być interpretowane

5. K. Laskowska, Nielegalny handel narkotykami w Polsce, Białystok 1999, s. 14.
6. Ustawa o zapobieganiu narkomanii z dnia 31 stycznia 1985 r. Dz. U. nr 15, poz. 66 z późniejszymi
zmianami.
7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. nr 75, poz. 468 z późniejszymi zmianami.
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2050, zwana dalej w skrócie: ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
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bardzo szeroko, dając podstawy do podejmowania działań stricte prohibicyjnych
i opresyjnych, ale pozwala też na realizację programów profilaktycznych, czyli kreowanie polityki społecznej wobec osób uzależnionych, a także w stosunku do osób
zagrożonych uzależnieniem. Drugą istotną kwestią jest to, iż zgodnie z tak przyjęta definicją narkomanii, nie jest nią przyjmowanie substancji psychotropowych
i substancji psychoaktywnych w celach medycznych, co z kolei pozwala na realizacje
programów redukcji szkód i leczenia osób uzależnionych.
Termin narkomania, podobnie jak narkotyk, znany był już w starożytnej Grecji
i Rzymie, gdzie słowa takie jak narke, narcosis, narcoticus, oznaczały oszołomienie,
odurzenie. Warto jednak zauważyć, że określenia te odnosiły się raczej do opisania
stanu jakim ktoś się znajduje oraz warunków i okoliczności taki stan wywołujących.
Mimo, że etymologicznie pochodzenie pojęcia narkotyk jest tak odległe w czasie, to
nie było ono używane wówczas do nazwania określonej grupy substancji, których
zażycie powoduje odurzenie, aczkolwiek samo zjawisko odurzania się było ówczesnym
kulturom bardzo dobrze znane.
Pierwszą, ogólną i niepełną definicję pojęcia narkotyk, podaje Słownik Wyrazów
Obcych, według którego narkotyk to substancja pochodzenia roślinnego, powodująca zależnie od dawki, uspokojenie, euforię, zniesienie bólu, odurzenie lub senność.
Częste używanie i nadużywanie prowadzi do narkomanii. Do narkotyków zaliczono
przede wszystkim morfinę, jej pochodne oraz opium9. Pełniejszą definicję pojęcia
narkotyk znajdujemy w Encyklopedii Powszechnej PWN10, gdzie terminem tym określa się środki odurzające pochodzenia roślinnego i syntetycznego, które w zależności
od podanej dawki mogą prowadzić do uspokojenie, pobudzenia i euforii, znoszenia
bólu i poprawy samopoczucia. Wielokrotne podawanie takich substancji prowadzi do
przyzwyczajenia i powstania zależności, a w konsekwencji do narkomanii. W innych
definicjach pojęcia narkotyk, obok informacji o działaniu substancji czynnych na
psychikę człowieka, akcentowano negatywne skutki zażywania narkotyków, które
prowadza do degradacji psychicznej i fizycznej, co w konsekwencji prowadzi do
ograniczenia jego zdolności do pracy, a nawet wykolejenia społecznego11. Definicje
te uzupełnione zostały dodatkowo 19 listopada 1981 roku przez Organizację Naro9. J. Tokarski (red.), Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 1980, s. 501.
10. Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1972, s. 762.
11. A. Klafkowski (red.), Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych,
Warszawa 1997, s. 570.
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dów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, dalej ONZ), która przyjęła protokół
rozszerzający zakres substancji i środków nazywanych narkotykami o medykamenty,
które stosowane w celach innych niż medyczne, prowadzić mogą do odurzania się
i powstania uzależnienia12. Współcześnie definiowane narkotyki, pomimo, że nazwa
taka nie występuje oficjalnie w prawodawstwie żadnego państwa, to substancje, które
ze względu na swoje specyficzne właściwości chemiczne, poprzez oddziaływanie na
ośrodkowy układ nerwowy, są w stanie spowodować zmiany w organizmie, objawiające się zaburzeniami postrzegania zmysłowego, zmianami świadomości i nastroju,
pobudzeniem oraz innymi zmianami o charakterze patologicznym13.

Środki odurzające
W literaturze światowej stosuje się kilka równorzędnych systemów klasyfikacji środków odurzających. Różnorodność ta wynika, przede wszystkim z poziomu wiedzy
o narkotykach jaka była dostępna w czasie, kiedy dokonywano pierwszych prób określenia katalogu narkotyków, a także z powodu przyjętej metodologii badan i klasyfikacji. Najbardziej ogólny podział środków odurzających, ze względu na pochodzenie
rozróżnia:
– środki odurzające pochodzenia naturalnego, będące produktami natury,
– środki półsyntetyczne, powstałe w wyniku przeróbki substancji naturalnych,
– środki syntetyczne, w całości wytworzone w laboratoriach14.
Klasyfikacja środków odurzających ze względu na kryterium doraźnego efektu
działania danego środka na psychikę człowieka narkotyki dzieli na:
– środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy (tzw. stymulanty: np., amfetamina, tabletki ecstasy, metylofenidat, fenmetrazyna i inne),
– środki obniżające pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego (tzw. depresanty:
np., heroina, opium, barbiturany),
– środki halucynogenne (m.in. produkty z konopi indyjskich, LSD, Meskalina,
Psylocybina, itp.)15.

12. E. Osmańczyk (red.), Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974, s. 570.
13. K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji, Kraków 2001, s. 19.
14. B. Hołyst, Narkomania. Problemy prawa i kryminologii, Warszawa 1996, s. 7.
15. S. Petrović, Narkotyki i człowiek, Warszawa 1988, s. 83.
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W 1974 r. w Genewie, Komitet Ekspertów WHO, dokonał podziału substancji
psychoaktywnych według kryteriów farmakologicznych, epidemiologicznych i kliniczno-społecznych:
– opium i opiaty, tj. substancje otrzymywane z surowego opium (heroina), a także
syntetyczne pochodne, np. metadon,
– barbiturany – pochodne kwasu barbituranowego i pochodne środki uspakajające
i nasenne, np. luminal, elenium, relanium,
– amfetamina i amfetaminopochodne,
– kokaina, produkty przetworzone z liści koki,
– cannabis, produkty pochodzące z cannabis sativa,
– halucynogeny naturalne i syntetyczne, np. psylocybina występująca w grzybkach,
LSD,
– khat,
– lotne rozpuszczalniki,
– alkohol,
– wyroby tytoniowe.

Środki odurzające i substancje psychoaktywne w kulturze
Substancje psychoaktywne były znane i stosowane przez człowieka w różnych kulturach od tysiącleci. Jednakże ze względu na możliwość dostępu do nich, najpopularniejszymi były alkohol, tytoń, konopie indyjskie, halucynaty zawarte w kaktusach
i grzybach, opium, a także liście krzewu koki i inne rośliny, które na przestrzeni
wieków ówcześni lekarze i szamani stosowali w celach leczniczych lub rytualnych.
W czasach, kiedy nie znano jeszcze rolnictwa i hodowli ludzie przez dziesiątki tysięcy
lat żywili się tym co sami złowili lub zebrali w lesie. Wtedy to właśnie „przetestowano”
wiele roślin pod względem ich właściwości jadalnych, poznając przy okazji działania
lecznicze i halucynogenne wielu z nich.
Najwcześniejsze dane o narkotycznym działaniu różnych roślin pochodzą z epoki kamienia łupanego. Wśród rysunków naskalnych z terenu Sahary znajdują się
przedstawienia postaci antropomorficznych tańczących w ekstazie z grzybami halucynogennymi. Z kolei Majowie do celów obrzędowych stosowali różne odmiany
grzybów halucynogennych (np. psilocybe caerulescens), których wizerunki znaleziono
na wykonanych przez nich płaskorzeźbach i rysunkach datowanych na III i IV wiek
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naszej ery. Z kolei Aztekowie szeroko stosowali do celów obrzędowych kaktus nazywany peyotlem (Lophophora williamsii), który zawiera meskalinę, a także nasiona
innych roślin, które odpowiednio przygotowane miały właściwości odurzające16.
Spośród wielu innych, środków psychoaktywnych warto wspomnieć o znanych od
wieków w rejonie wysp Polinezji korzeniu rośliny Piper methysticum, z którego wywar
nosi nazwę kava-kava, a także szeroko rozpowszechnionym Datura stramonium (bieluń dziędzierzawa), który zawiera skopolaminę, atropinę i hioscyjaminę. Środek ten
stosowała m.in. delficka kapłanka Pytia, która w celu odurzenia się, wdychała dym
z liścia rośliny. Bieluń stosowany był także m.in., przez wyznawców Buddy w Chinach
i Shivy w Indiach. W Polsce jest to bezpłatny środek zastępczy stosowany głównie
przez młodzież, ponieważ jest to roślina rosnąca powszechnie w wielu miejscach17. Do
najstarszych środków narkotycznych, którego pierwsze ślady datuje się na 8000 r. p.n.e.
należy muchomor czerwony (Amanita muscaria), który stosowany był m.in. na terenach Azji i Syberii. Ślady używania Amanita muscaria odnotowano jeszcze w 1730 r.,
wśród kilku plemion pochodzenia fińsko-ugryjskiego zamieszkujących zachodnią
Syberię oraz trzy prymitywne plemiona żyjące w jej północno-wschodniej części18.
Jednym z najpowszechniej znanych roślin zawierających substancje psychoaktywne są konopie indyjskie. Ich właściwości psychoaktywne znane były już 10000 lat
p.n.e. w Azji, zaś pierwsze wzmianki pisane pochodzą z czasów chińskiego cesarza
Shen Nung, który żył w około 2737 r. p.n.e. Pisane świadectwa dotyczące stosowania
i właściwości konopi indyjskich znaleźć można w księgach wedyjskich datowanych
na ok. 2000 r. p.n.e. oraz w egipskim papirusie Ebersa z 1550 r. p.n.e. Od ok. 1000 r.
p.n.e., konopie stały się popularne i stosowane przez kraje z kręgu kultury arabskiej,
ponieważ uznano, że konopie i opium są środkami psychoaktywnymi dozwolonymi
przez Koran. Do Europy konopie dotarły głównie dzięki Maurom podbijającym tereny
półwyspu apenińskiego oraz wojska Napoleona, które przyniosły konopie z Egiptu19.
Innym bardzo popularnym środkiem psychoaktywnym występującym w wielu
kulturach było opium. Z ponad stu odmian roślin Papaver tylko dwie z nich, Papaver
somniferum i papaver satigerum, posiadają zdolność wytwarzania morfiny. Sposób
16. J. Vetulani, Krótka historia narkotyków, „Wszechświat” 2001, tom. 102, nr 1-3, s. 37.
17. J. Sein Anand, Zarys historii stosowania wybranych środków psychoaktywnych, „Przegląd Lekarski”
2009, tom 66, nr 6. s. 330.
18. J. Vetulani, Krótka…, s. 38.
19. J. Sein Annand, Zarys…, s. 330.
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uprawy maku i uzyskiwania opium znany był już w ok. 4000 r. p.n.e., przez Sumerów,
którzy na odnalezionych w okolicach Bagdadu tabliczkach nazywanych pierwszą farmakopeą, opisali opium jak roślinę „dająca radość”20. We wspomnianym już papirusie
z Ebersa pochodzącym z 1550 r. p.n.e., znajduje się zapis, że opium jest „zdolnym
powstrzymać dziecko od nadmiernego krzyku”21. Wiedza i praktyka stosowania i używania dla celów medycznych opium szybko rozeszła się po terenach zamieszkiwanych
przez Egipcjan, Babilończyków, Persów, Chińczyków i m.in. Rzymian. Wspominany
już papirus Ebersa, a także inne dokumenty dotyczące starożytnego Egiptu, papirus
Smitha ok. 1600 r. p.n.e., papirus z Kohun ok. 2000 r. p.n.e., Berliński ok. 1300 r.
p.n.e. oraz papirus Hearsta ok. 1500 r. p.n.e., świadczą, że staroegipscy lekarze stosowali opium jako środek znieczulający22. Lekarz cesarza Marka Aureliusz, Claudius
Galenus (130-200 n.e.) sam chętnie stosował opium i zalecał go swoim pacjentom,
m.in. Markowi Aureliuszowi, który był najprawdopodobniej pierwszym ze znanych
narkomanów opiumowych. Grecki badacz przyrody i ojciec botaniki Teofrast z Eresos
(ok. 370-287 p.n.e.) opisał, jak stosować sok z maku na różne choroby i dolegliwości,
zalecał go m.in. jako skuteczny środek przeciwko chorobom kobiecym.
Poza przekazami historycznymi informacje o psychoaktywnych właściwościach
roślin znajdujemy również w dziełach literackich. O cenionej w starożytności mandragorze wspomina m.in. Biblia w Księdze Rodzaju 30,14-16 (mandragora jako
afrodyzjak) oraz w Pieśni nad Pieśniami 7,14. Prawdopodobnie o opium właśnie
pisał Homer w IV Pieśni Odysei „Helena, z Dzeusa rodem, o czym innym pomyślała
i wnet do wina, z którego pili, wrzuciła lek, co uśmierza ból i żółć i gładzi pamięć
wszelkiego zła. Kto go z winem wypije, przez cały dzień łzy nie uroni, nawet gdyby
mu matka umarła albo ojciec, nawet gdyby w jego oczach spiżem ścięto mu brata
lub ukochanego syna”23. O dalekowschodnich plemionach używających opium pisał
również Marco Polo (1254-1323), wspominając starego człowieka z gór, który wzywał
swoich wyznawców do odurzania się opium.
Ekspansja opium na tereny dzisiejszych Chin datuje się na VIII wiek, kiedy to ziemie
te podbijały narody muzułmańskie. Specyficzne działanie opium zaczęli wykorzystywać lekarze, którzy leczyli nim różne choroby, od dyzenterii począwszy, aż do leczenia
20. M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1973, s. 26.
21. Biuro ds. Narkomanii, Kompendium wiedzy o profilaktyce, t. 2, Warszawa 1997.
22. M. J. Kawałko, Historie ziołowe, zioła w starożytności, Lublin 1986, s. 33.
23. Homer, Odyseja, tłum. J. Parandowski, Warszawa 1972.

120

Piotr Zalewski

przypadków cholery. Pomimo szerokiego i powszechnego stosowania opium na terenie
Chin nie znane są przekazy świadczące o uzależnieniu i negatywnych skutkach używania opium. Dopiero w 1729 roku władze zaniepokojone doniesieniami na temat złego
wpływu opium na obywateli zabraniały jego palenia i zamykały liczne wtedy i popularne palarnie, zaś sprzedawanie samego opium kwalifikowane było jako przestępstwo
karane banicją lub śmiercią. Masowy wzrost używania opium na terenie Chin sprawił,
że produkt ten zaczął być dostarczany przez kupców francuskich i brytyjskich, którzy
kupowali go w Indiach Brytyjskich, a następnie drogą morskich dostarczali go do Chin.
Sprzeciw władz chińskich wobec masowego importu a nawet przemytu opium spowodował, że w 1839 r. skonfiskowano i spalono 20 000 skrzyń opium, w wyniku czego rząd
Wielkiej Brytanii wszczął karną wojnę przeciwko Chinom. Eskadra okrętów brytyjskich
zaatakowała Kanton, a oddziały desantowe zajęły najpierw port, a potem różne miasta
nadbrzeżne, łącznie z Szanghajem, dając początek wojnie, która w historii znana jest jako
pierwsza wojna opiumowa (1839-1842). Wojna ta zakończyła się zwycięstwem Wielkiej
Brytanii, która na mocy traktatu w Nankinie, otrzymała prawa eksterytorialne do terenu
Chin – dzisiejszy Hongkong, a także uzyskały dostęp do pięciu portów i zniesienie ograniczeń w handlu opium. Korzystając z przewagi politycznej, jaką było wygranie pierwszej
wojny opiumowej, państwa zachodnie – Wielka Brytania, Francja i USA wysuwały pod
adresem Chin coraz to nowe żądania ekonomiczne, zmierzające przede wszystkim do
otwarcia chińskiego rynku dla nieograniczonego handlu. Konsekwencją twardej postawy
Chin wobec żądań państw zachodnich był wybuch Drugiej i Trzeciej Wojny Opiumowej
w latach 1856-1858 i 1859-1860. Konsekwencją wygranych wojen opiumowych było
otwarcie portów chińskich dla handlu z Wielką Brytanią i Francją, co w konsekwencji
pozwoliło kupcom z tych państw, a także Rosji i USA na uprzywilejowane warunki
handlu z Chinami, w tym również dotyczących ułatwień w handlu opium24. Obok produkcji i używania opium bardzo popularnym środkiem psychoaktywnym był haszysz,
który zbierano jako żywicę z kwiatostanu konopi indyjskich. Środek ten z powodzeniem
stosowany był w lecznictwie do znieczuleń podczas zabiegów chirurgicznych. Haszysz
stosowany był głównie w kręgu państw kultury islamu, gdzie surowe prawo Koranu
zabraniało używania alkoholu, a błogostan osiągano przez palenia haszyszu.
Na ziemiach Polski, podobnie jak w innych częściach Europy Środkowej, najstarszym narkotykiem było opium uzyskiwane z maku. Ślady wykorzystania maku do

24. S. A. Maisto, M. Galizio, G. J. Connors, Narkotyki. Zażywanie i nadużywanie, Warszawa 2000, s. 25.

121

Narkotyki. Od problemu zdrowia publicznego do zagrożeń bezpieczeństwa

produkcji opium znaleziono w Polsce w Biskupinie oraz na stanowisku kultury ceramiki promienistej we wsi Zasławice w dawnym woj. krakowskim. Na stanowisku
tym odnaleziono również pyłki lulka czarnego (Hyoscyamus Niger L.), który wchodził
w skład znanych w średniowieczu „maści czarownic”, dających wrażenie latania. Datowana na 1794 r. Farmakopea Kościuszkowska zalecała stosowanie preparatów pochodzących z maku w leczeniu biegunki, drgawek, w konwulsjach, krwiopluciu, zapaleniu
płuc, czkawce, krztuścu, kaszlu, gruźlicy i wielu innych schorzeniach25. Jak wynika
z licznych przekazów historycznych narkotyki stale obecne są w różnych kulturach
świata. Można powiedzieć, że każda kultura miała swoje narkotyki i każda z nich,
na podstawie wielowiekowej tradycji, wytworzyła swoje własne zasady ich używania,
a także mechanizmy kontrolne przed ich nadużywaniem, jasno określając, kto, kiedy
i jaki środek może zażyć. Mechanizmy te doskonale znane były społecznością świata
arabskiego w odniesieniu do używania haszyszu, tak jak i Indianom w odniesieniu
do używania substancji halucynogennych i liści koka. Społeczna akceptacja używania znanych danej grupie społecznej substancji psychoaktywnych wiązała się także
ze społecznym obowiązkiem utrzymania kontroli przed ich nadużywaniem. Można
zatem wysunąć tezę, że poprzez proces asymilacji kulturowej środki psychoaktywne
naturalnie występujące w przyrodzie w danej kulturze, nie były dla jej członków
szczególnie groźne, natomiast przeniesione w inny kontekst społeczno-kulturowy,
mogły stać się źródłem problemów a nawet śmiertelnym zagrożeniem.
W kulturze zachodniej, najstarszym i powszechnie stosowanym środkiem odurzającym był alkohol. Wynikało to prawdopodobnie z łatwego dostępu do surowców
służących do jego wytwarzania oraz faktu, że znajomość właściwości roślin dostarczających naturalnych środków odurzających pozostawała tajemnica ograniczonej liczby
osób. Znaczna popularność alkoholu w kulturze zachodniej, nie oznacza jednak, że nie
korzystano z właściwości narkotycznych uzyskiwanych z roślin dostępnych w naturze.
Frieske i Sobiech podają, że naturalne środki odurzające uzyskiwane z roślin, grzybów
halucynogennych „bądź substancji pochodzenia zwierzęcego”, wykorzystywane były
w magii przez średniowieczne czarownice26. Aspekt narkotyczny miało szczególnie
stosowanie czarów, a określenie „sabat czarownic” mogło odnosić się do pierwszych

25. J. Vetulani, Krótka…, s. 38.
26. K. Frieske, R. Sobiech, Narkomania, interpretacje problemu społecznego, Warszawa 1987, s. 91.
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seansów narkotycznych, podczas których uczestnicy widzieli kobiety latające na miotłach i odczuwali działanie zaklęć.
Poza wykorzystaniem substancji pochodzenia naturalnego dostępnym na starym
kontynencie, historia uzależniania się Europy od środków odurzających sięga XI
wieku, kiedy to w czasie wypraw krzyżowych poznano szczególne właściwości opium
i haszyszu. Od medycznego wykorzystania opium sławę zdobył środek o nazwie
Laudanum, będący w istocie roztworem opium i alkoholu. Bezgraniczne zaufanie do
leków na bazie opium oraz brak odpowiednich badań farmakologicznych sprawiły,
że w XVIII i XIX wieku w Europie Zachodniej opium i haszysz, obok alkoholu, były
najpopularniejszymi środkami odurzającymi, które szturmem zdobywały salony.
Wśród angielskich kupców rekreacyjnie zażywano opium, a znani poeci i pisarz, jak
chociażby Lord Byron, Walter Scot, Charles Dicens, Edgar A. Poe, Poul Baodleaire
i Juliusz Słowacji, byli regularnymi użytkownikami Laudanum i opium27.
Przenikanie się odległych nieraz kultur i zwyczajów wymuszone było nie tylko
prowadzonymi wojnami i wyprawami wojskowymi, ale równie często przyczyniały się do tego wyprawy odkrywców nowych kontynentów i kultur, a także rozwój
handlu i wymiana towarów. Wielkie wyprawy odkrywców XV i XVI wieku spowodowały pojawienie się w Europie ziaren kawy, tytoniu, kokainy i innych środków
psychoaktywnych. Warto zauważyć, że nie wszystkie nowe produkty, przywożone
przez podróżników i odkrywców zyskiwały uznanie i przychylność w Europie. Po
sprowadzeniu kawy, herbaty i tytoniu władze Hiszpanii doprowadziły do uwięzienia
członka wypraw Krzysztofa Kolumba, Rodrigo de Jareza, który palił tytoń, co przez
władze zinterpretowane zostało jako opętanie przez diabła28. Nawiązanie stosunków
handlowych z nowymi kontynentami zaowocowało nie tylko sprowadzeniem na
stary kontynent nowych produktów, przyczyniło się również do eksportu substancji
odurzających znanych i używanych w Europie, m.in. całej gamy różnych napojów
alkoholowych29.
Milowym krokiem w dziejach obecności narkotyków w Europie, było uzyskanie
morfiny w 1804 r., przez niemieckiego aptekarza Friedricha Sarturnera. Odkrycie Sarturnera dało początek całemu procesowi wyodrębniana z opium kolejnych alkaloidów,
które znajdowały szerokie zastosowanie w medycynie. Mająca działanie nasenne,
27. J. Zieliński, Szat anioł. Powikłane życie Juliusza Słowackiego, Warszawa 1999, s. 39.
28. S. A. Maisto, Narkotyki…, s. 25.
29. D. Richard, Narkotyki, Katowice 1999, s. 39.
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uspokajające i przeciwbólowe, morfina na stałe weszła do katalogu środków stosowanych w medycynie, szczególnie w czasie wojen. Wyodrębniona w drodze syntezy
chemicznej kokaina i heroina, podobnie jak morfina, stały się składnikiem różnego
rodzaju medykamentów, nalewek i mikstur o dzianiu przeciwbólowym, nasennym
i uspokajającym. O popularności jaką zdobyły opium, kokaina i heroina w Europie
i Stanach Zjednoczonych Ameryki, może świadczyć fakt stosowania zamiennie każdego z wymienionych narkotyków do leczenia uzależnień, i tak do leczenia morfinizmu
używano np. heroiny, a panaceum na heroinę było podanie kokainy.
Obok stosowania środków odurzających w medycynie, znane jest spożywcze
wykorzystanie kokainy w popularnym napoju Coca Cola oraz bardzo popularnym
w domach arystokracji winie Marinis Coca Wine. O rozmiarach wykorzystania stymulantów takich jak kokaina, heroina i opium w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym świadczyć może fakt, że w I połowie XX wieku na rynkach Europy i Stanów
Zjednoczonych dostępnych było ok. 600 różnych produktów zawierających te środki,
z których część można było kupić w sklepach w formie nalewek, toników, drażetek,
dropsów, u wędrownych sprzedawców, jako środki na wszystkie dolegliwości, a także na receptę w aptece30. Medykamenty oparte na substancjach psychoaktywnych
znalazły szerokie zastosowanie medyczne i wojskowe podczas wojen i konfliktów
zbrojnych. Morfina stosowana była powszechnie jako środek przeciwbólowy, a także
środek na wszelkie dolegliwości. Substancje te były polecane przez lekarzy, którzy
określali morfinę i opium jako „własny lek Boga” (Gods own medicine)31.
Tragiczny bilans wojen jakie przetoczyły się przez stulecia przez Europę, a także
w czasie wojny secesyjnej w USA, powiększyć należy o miliony uzależnionych od
narkotyków żołnierzy, którzy po powrocie do swoich domów, jako weterani zapadali
na „chorobę żołnierską” – uzależnienie od morfiny, w wyniku czego wymagali stałej
pomocy lekarskiej. Szacuje się, że w USA na początku XX wieku liczba uzależnionych
wynosiła 250 000 na 76 000 000 obywateli, jednakże zjawiska tego nie postrzegano
jako problemu społecznego, który wymaga interwencji państwa32.
Popularność jaką w czasie wojen i konfliktów zbrojnych zdobyły środki psychoaktywne skłoniła kręgi wojskowych do podejmowania badan nad wykorzystaniem
ich do celów wojskowych. Dostępne źródła historyczne pozwalają przypuszczać, że
30. K. Frieske, R. Sobiech, Narkomania…, s. 95.
31. S. A. Maisto, Narkotyki…, s. 27.
32. K. Frieske, R. Sobiech, Narkomania…, s. 27.
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w historii świata, w różnych kulturach, środki psychoaktywne wielokrotnie i chętnie
wykorzystywane były w czasie wojen i podbojów. Można przypuszczać, że nadzwyczajna odwaga i siła, jaką odznaczali się np. Berserkowie – znani z szaleńczej odwagi
i nadludzkiej siły wikingowie, którzy bez zbroi, ubrani w niedźwiedzie lub wilcze
skóry stawali do walki, w czasie której wpadali w szał bojowy (berserkgang), w jaki
wprowadzali się poprzez zażycie grzybów halucynogennych lub alkoholu33.
W czasach współczesnych wojskowe wykorzystanie środków narkotycznych sprowadzało się do obserwacji, że podanie określonych środków pobudzających może
znacząco obniżyć u żołnierzy próg strachu i podnieść jego wytrzymałość. Efektem tak
ukierunkowanych badań naukowych było m.in. zsyntezowanie w 1934 roku amfetaminy. W czasie II wojny światowej powszechne było podawania amfetaminy pilotom
brytyjskich bombowców, którzy wykonywali długie nocne loty, japońskim pilotom
kamikadze wyruszającym na samobójcze akcje bojowe oraz żołnierzom innych formacji na czas wykonywania niebezpiecznych i wyczerpujących operacji wojskowych.
Powszechne wspomaganie żołnierzy różnymi medykamentami i środkami odurzającymi wydaje się logiczne i prawdopodobne. Wielogodzinne czuwanie, brawurę i pogardę dla śmierci łatwo było uzyskać podając żołnierzom w porcjach racji dziennych
alkohol, leki lub narkotyki syntetyczne O ile weterani wojny secesyjnej wracali do
swoich domów uzależnieni od opiatów, to już weterani II wojny światowej borykali
się z poważniejszym problemem uzależnienia od leków, alkoholu lub amfetaminy34.
Wynalezienie i szerokie zastosowanie amfetaminy, a także innych środków syntetycznych, np. wytworzenie w 1938 r. przez Alberta Hoffmana narkotyku noszącego
nazwę LSD-25, wytworzenie pencykliny (PCP) czy tez tabletek ecstasy, otworzyło
w Europie nowa erę obecności narkotyków, czas narkotyków syntetycznych i substancji zastępczych, „dopalaczy” które wywołują silne uzależnienie psychiczne i fizyczne
a ich używanie nie wynika z potrzeb religijnych, społecznych lub kulturowych, tylko
stało się efektem ubocznym zażywania intencjonalnego na potrzeby wojskowości
lub też było wyrazem ucieczki od problemów dnia codziennego, kontestacji lub po
prostu mody.

33. M. Szczygielska, Berserkowie, elita wojowników czy aspołeczni zabijacy?, www.antropologia.
uw.edu.pl, pobrano 30.11.2021 r.
34. L. Kamieński, Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy, Kraków 2012.
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Narkotyki i narkomania w Polsce
Problem uzależnienia od środków odurzających nie ma w Polsce odległych tradycji.
Jeśli nie liczyć uzależnienia od alkoholu, można powiedzieć, że przed I Wojną Światową zjawisko to miało charakter marginalny i znane pod pojęciem toksykomanii,
dotyczyło przede wszystkim środowisk elitarnych, głównie lekarzy, pisarzy i artystów.
Najczęściej używanymi środkami było opium, morfina i eter, rzadziej heroina i peyotl.
Zjawisko to miało jednoznacznie charakter indywidualny, dotyczyło klasy średniej
i nie posiadało żadnych elementów subkulturowych. Z tego okresu nie ma wzmianek
epidemiologicznych o zażywaniu narkotyków przez młodzież35.
W okresie międzywojennym zjawisko pozamedycznego używania środków psychoaktywnych stopniowo stawał się problemem społecznym, czego wyrazem może
być uchwalenie w 1923 r. pierwszego w naszym kraju przepisu dotyczącego prawnej kontroli środków odurzających, tj. uchwalenie ustawy z dnia 22 czerwca 1923
r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających36. W art. 1 ustawa zabraniała „wytwarzania, przeróbki, przewozu i wywozu, przechowywania, handlu oraz
wszelkiego obiegu surowego opium, opium leczniczego, opium do palenia i jego
odpadków, haszyszu, morfiny, kokainy, heroiny, wszelkich ich soli i przetworów oraz
tych pochodnych, które na podstawie badań naukowych w drodze rozporządzenia
Ministra Zdrowia Publicznego będą uznane za wywołujące szkodliwe skutki dla
zdrowia”, a w art. 3: „sprzedaży dla celów spożycia eteru etylowego i jego mieszanin”.
Naruszenie zapisów ustawy zagrożone było karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat oraz
możliwością orzeczenia grzywny w wysokości do 10 milionów marek (w przypadku,
gdy sprawca przestępstwa kierowa się chęcią zysku) oraz przewidywano możliwość
pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza lub aptekarza na minimum 3 lata
lub na zawsze albo innego zawodu – od roku do 5 lat, jeżeli osoby te naruszyły postanowienia ustawy (art. 7). Zgodnie z art. 9 w stosunku do ujawnionych nieprawnie
posiadanych środków odurzających obligatoryjnie orzekano ich konfiskatę.
Stosunkowo szybki i niepokojąco wysoki wzrost poziomu zażywania środków
odurzających w Polsce, zmusiły władze państwowe do podjęcia energicznej walki

35. A. Bielewicz, Narkomania jako zjawisko społeczne – historia problemu w Polsce, „Archiwum
Kryminologii”, T. XV, 1988.
36. Ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających, Dz. U.
nr 72, poz. 559 z późniejszymi zmianami.
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z tym problemem37. Przejawem podjętych działań było uchwalenie w dniu 11 lipca
1932 r. kodeksu karnego38, który przewidywał karę więzienia do 5 lat za udzielanie
innej osobie bez upoważnienia trucizny odurzającej, a także wydanie w 1935 r., specjalnych wytycznych w formie okólnika, w sprawie ścigania przestępstw związanych
z handlem narkotykami. W wydanym okólniku zwracano uwagę na wzrost zjawiska
pozamedycznego zażywania morfiny, kokainy i eteromanię. Problem stosowania
i uzależnienia od morfiny i kokainy dotyczył w znacznej mierze mieszkańców miast,
natomiast eteromania dominowała na terenach wiejskich. Okólnik zwracał uwagę
przede wszystkim sędziów i prokuratorów na, nie zawsze właściwe z ich strony, zrozumienie wagi problemu jakim jest zjawisko narkomanii, a tym samym na zachowania towarzyszące temu zjawisku związane z handlem środkami odurzającymi, co
zgodnie z ustawa z 1923 r. było już karane jako przestępstwo. Jako zasadę okólnik ten
wprowadził obowiązek powierzania jednemu wyznaczonemu prokuratorowi rejonowemu spraw narkotykowych, zwłaszcza w tych prokuraturach, gdzie odnotowywano
znaczna ilość spraw o przestępstwa narkotykowe. W przypadku umorzenia postępowania w sprawie narkotykowej, polecenia nakazywały powołanie lekarza biegłego,
który powinien dążyć do wyjaśnienia czy pozostawanie na wolności oskarżonego
o przestępstwa narkotykowe, po umorzeniu przeciwko niemu postępowania, nie
zagraża porządkowi publicznemu, a jeżeli tak to należało stosować wobec niego środki
zabezpieczające. Okólnik zwracał także uwagę na fakt, że lekarz tylko w ściśle określonych wypadkach, gdy wymagają tego względy zdrowotne, może zapisywać środki
narkotyczne na recepty, natomiast za umyślne działanie zawinione przez pracownika
apteki, uznawał wydanie środka narkotycznego bez recepty, na tzw. „powtórzenia”,
bez ponownego podpisu lekarza, sprzedaż na recepty nieprawidłowo wystawione, nie
zachowanie ostrożności i zrealizowanie recepty fałszywej oraz honorowanie recept
opiewających na dawki nielecznicze39.

37. Stanowienie prawa dotyczącego przestępczości narkotykowej uznać można za przejaw zainteresowania organów administracyjnych problemem narkomanii. Pierwszą publikacją naukowa
dotyczącą tego problemu była rozprawa prawnicza wiceprokuratora sadu okręgowego Juliana
Firstenberga pt. „Walka z narkomanią i handlem narkotykami na terenie sądowym”, w której
autor przedstawił charakterystykę zjawiska, metody przeciwdziałania i skutki jakie wywołuje.
38. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, Dz.U. nr 60,
poz. 571 z późniejszymi zmianami.
39. A. Bielewicz, Narkomania…, s. 17.
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Narastający problem niemedycznego stosowania środków odurzających w II Rzeczypospolitej znalazł swój wyraz nie tylko w stanowionym prawie, ale również w działaniach podejmowanych w tej sprawie przez organy Policji Państwowej. Do walki
z przestępczością narkotykową utworzony został specjalny referat kryminalny umiejscowiony w strukturach Centrali Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji Państwowej, który w 1923 r. podniesiono do rangi Centralnego Biura do zwalczania Nielegalnego Handlu Narkotykami. O współpracy ówczesnej policji z policjami innych
państw w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej niewiele wiadomo. Ze
zrozumiałych względów Policja nie informowała szerokiej opinii publicznej o swoich
sukcesach i porażkach w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości narkotykowej.
W dostępnych danych archiwalnych można jednak odnaleźć informacje o sprawie
międzynarodowego przemytnika narkotyków Mechela Halperna – urodzonego w Bolechowie na terenie Polski, a mieszkającego na stałe w Wiedniu w Austrii. Hapner był
związany z grupa przemytników i handlarzy narkotyków, którzy zatrzymani zostali
przez policję w 1930 r. w Wiedniu i Kairze. Grupa ta specjalizowała się w handlu
i przemycie kokainy i heroiny. W czasie trwania procesu sądowego poszczególnym
członkom udowodniono przemyt około 120 kg heroiny40. O rozmiarach międzywojennego problemu zażywania środków odurzających na terenie II Rzeczypospolitej
dosyć szeroko rozpisywała się prasa polska, informując wielokrotnie społeczeństwo
o szkodliwych skutkach zażywania morfiny, kokainy, heroiny i opium. Informowano
o sukcesach Policji w zwalczaniu tego typu przestępczości, zatrzymaniach nieuczciwych aptekarzy, rozbiciu siatki handlarzy narkotykami, nieformalnych organizacjach
heroinistów, czy też głośnym i modnym klubie narkomanów w domu schadzek przy
ul. Nowy Świat w Warszawie. Znacznie poważniejsze w swojej treści były wydawane
w latach trzydziestych publikacje zamieszczane w periodykach medycznych. Liczni
specjaliści interdyscyplinarnie zajmowali się narkomanią dostrzegając i opisując jej
rozmiary i skutki epidemiologiczne, trudno, jednakże doszukiwać się pogłębionych
analiz socjologicznych zjawiska narkomanii, dominowały raczej wnioski wyciągane
na analizach indywidualnych przypadków uzależnienia od narkotyków41. Polska
narkomania okresu II Wojny Światowej jest tematem niezbadanym. Dostępne materiały poświęcone zjawisku narkomanii okresu międzywojennego pochodzą z lat

40. G. Gryz, Specyficzna służba przedwojennego policjanta, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 13.
41. K. Frieske, R. Sobiech, Narkomania…, s. 150.
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trzydziestych, natomiast pierwsze powojenne publikacje pochodzą z początku lat
sześćdziesiątych. Można przypuszczać, że podobnie jak w przypadku innych wojen
i konfliktów zbrojnych na świecie, w Polsce problem uzależnienia od środków odurzających i leków dotyczył osób używających lub uzależnionych w wyniku stosowania
ich w czasie walk frontowych do znoszenia bólu.
W czasach powojennej odbudowy Polski po II Wojnie Światowej sporadycznie
odnotowywane były przypadki uzależnienia od środków narkotycznych. Podobnie jak
w przypadku II Rzeczypospolitej, faktyczne symptomy postrzegania uzależnienia od
środków odurzających po II Wojnie Światowej jako problemu społecznego, wyczytać
można z regulacji prawnych. W 1951 r. uchwalono ustawę o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych, która penalizowała nielegalny
obrót narkotykami polegający na wytwarzaniu, przerabianiu, przywozie, wywozie,
przechowywaniu i wprowadzaniu do obrotu środków odurzających. Za naruszenie
przepisów karnych ustawy przewidziano karę grzywny lub pozbawienia wolności
do 5 lat. Uzupełnieniem przepisów ustawa było wprowadzenie do ustawy z dnia
19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny42 kary pozbawienia wolności do 5 lat, za rozpowszechnianie środków odurzających lub nakłanianie do ich używania43. Jak zauważa
Frieske i Sobiech „inaczej, niż w okresie przedwojennym, nie znajdujemy natomiast
żadnych wzmianek dotyczących polskiej narkomanii w środkach masowego przekazu.
Spośród dziesięciu artykułów poświęconych zagadnieniu narkomanii – do 1969 r.
– tylko jeden dotyczył realiów polskich”44. Informacji dotyczących samego zjawiska
szukać można jedynie w prowadzonej od 1960 r., statystyce szpitalnej i w nielicznych
publikacjach medycznych w periodykach naukowych.
Z danych służby zdrowia wynikało, że na początku lat sześćdziesiątych z pomocy
służby zdrowia korzystało ok. 150 osób uzależnionych od narkotyków, przyjmowanych do szpitali psychiatrycznych i ok. 400 korzystających z pomocy psychiatrycznej ambulatoryjnie45. Warto dodać, że lata sześćdziesiąte to czas tak zwanego
uzależnienia środowiskowego, środki odurzające zażywali głównie ci, którzy mieli do
nich w miarę nieograniczony dostęp, ok. 90% leczonych morfinistów to przedstawiciele służby zdrowia. Drugą charakterystyczną cechą uzależnień lat sześćdziesiątych
42. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz. U. nr 13, poz. 94 z późniejszymi zmianami.
43. T. Hanausek, W. Hanausek, Studium kryminologiczno-kryminalistyczne, Warszawa 1976, s. 49.
44. K. Frieske, R. Sobiech, Narkomania…, s. 161.
45. Tamże, s. 162.
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była zależność od leków. Lekomania przejawiała się nie tylko nadużywaniem leków
mających działanie psychoaktywne, nagminnie zażywano również środki pozornie
niegroźne, tj. pabialginy, aspirynę czy też proszki od bólu głowy46. W powszechnym
przekonaniu panującym w społeczeństwie tamtych czasów, utwierdzanym skutecznie
w mediach, uzależnienie od środków odurzających nazywane wówczas narkomanią,
a także lekomania nazywana w mediach „małą narkomanią” nie stanowiły w Polsce
problemu społecznego, ponieważ liczba osób uzależnionych stanowiła tylko ponad
stuosobową grupę pacjentów.
Koniec lat sześćdziesiątych XX wieku rozpoczyna w Polsce okres, w którym zjawisko narkomanii przestaje być postrzegane jako przedmiot zainteresowania lekarzy
i naukowców, a staje się problemem społecznym, który w równym stopniu angażował przedstawicieli różnych profesji, jak i administracji publicznej. Wzrost zainteresowania zjawiskiem narkomanii jako problemem indywidualnym i społecznym,
wynikał z wielu powodów, z całą pewnością stwierdzić można, że jedną z przyczyn
bała widoczna i rozwijająca się fala kontestacji młodzieżowej, wyrażająca się m.in.,
w rozwijającym się ruchu hipisowskim i innych subkulturach młodzieżowych. Ze
względu na utrudniony dostęp do zagranicznych środków odurzających, polska narkomania lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, charakteryzowała się używaniem
tzw. zamienników, do których zaliczyć można rozpuszczalniku, kleje i inne substancje
chemiczne, odurzaniem się proszkiem do prania, a także stosowaniem różnych leków
i substancji psychotropowych będących w legalnym obrocie farmaceutycznym, np.
popularnymi kroplami Inoziemcowa. Sporadycznie zażywano haszysz i inne środki
przemycane z zagranicy. Charakterystyczne dla polskiej narkomanii było odurzanie
się przetworami ze słomy makowej47. Pewną stabilizację w rozwoju zjawiska narkomani badacze odnotowują w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Jak trafnie
zauważa Bielewicz: „(…) sytuacja ta jest wynikiem trzech czynników. Po pierwsze:
pierwsza połowa lat siedemdziesiątych, to okres wygasania młodzieżowych ruchów
kontestacyjnych. Jest to czas względnego spokoju społecznego w Polsce, jak i w innych krajach. W związku z tym narkomania traci szerszą bazę społeczno-kulturową.
Po drugie: na początku tej dekady służba zdrowia wprowadziła szereg ograniczeń
dostępności leków. Pojawiają się tzw. «różowe recepty», wprowadza się dodatkowe

46. W. Rusiecki, Współczesne problemy toksykologii, „Farmacja Polska” 1963, nr 10, s. 104.
47. T. Hanausek, W. Hanausek, Studium…, s. 49.
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zabezpieczenia aptek, zwiększa się kontrolę środków odurzających. Po trzecie: ważny
wpływ miał tutaj również wzrost represyjnej działalności milicji. W tym okresie organy ścigania nie tylko wyraźnie zwiększają swoja aktywność, ale i dysponują lepszym
rozpoznaniem środowiska”48.
Lata osiemdziesiąte XX wieku w Polsce, to okres epatowania opinii publicznej informacjami na temat skali i szkodliwości zjawiska narkomanii. O narkomanii pisano
wiele w prasie, w publikacjach i analizach profesjonalistów, pojawiała się w przemówieniach przedstawicieli władz partyjnych i państwowych. Stosunkowo szybko
zjawisko narkomanii zaczęło być przedstawiane jako najpoważniejszy problem społeczny i zdrowotny. Warto zauważyć fakt szerszego zainteresowania się problemem
środowiska naukowego i administracji publicznej – na początku lat siedemdziesiątych
XX wieku, znacznie wzrosła liczba artykułów prasowych dotyczących narkomanii
jako problemu społecznego, a także analiz i publikacji naukowych opracowywanych
przez m.in. kryminologów, pedagogów, lekarzy i socjologów. Nagłośnienie problemu
sprzyjało większemu zainteresowaniu zjawiskiem organów ścigania, stąd też znalazło się w statystykach medycznych jak i milicyjnych, prokuratorskich i sądowych49.
Efektem zmiany optyki na problemy narkomanii stało się opracowanie w 1981 roku
programu „zapobiegania i zwalczania narkomanii”, a także zaangażowanie wielu
organów, służb, instytucji i podmiotów w zapobieganie i zwalczanie zjawiska.
Przełom, jaki nastąpił w Polsce wraz ze zmianą ustroju politycznego i powszechnym
otwarciem na świat, znalazł swoje odbicie we wzorcach zażywania i uzależnienia
od narkotyków. Na wewnętrznym rynku konsumenckim pojawiły się nowe środki
odurzające powszechnie znane i stosowane już na świecie. Powstawały zorganizowane
grupy przestępcze, które najpierw przemycały do kraju środki odurzające z zachodu
i organizowały sieć ich dystrybucji, a następnie organizowały laboratoria, w których
produkowano środki syntetyczne. Ze względu na swoje położenie geograficzne Polska
początkowo była krajem tranzytowym w przemycie narkotyków z Azji i Ameryki
Południowej na zachód, by stopniowo stać się jednym z poważniejszych producentów
i eksporterów amfetaminy. Powstawały plantacje i mniejsze uprawy konopi indyjskich
i grzybków halucynogennych. Stopniowo, na skutek rozwoju Internetu i powszechnego dostępu do informacji rozwijał się handel akcesoriami do domowych upraw

48. A. Bielewicz, Narkomania…, s. 17.
49. K. Frieske, R. Sobiech, Narkomania…, s. 191.
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konopi indyjskich lub innych środków psychoaktywnych, które pozostają poza kontrola ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. „dopalacze”.
Pomimo swoistego zakorzenienia w świadomości społecznej, jako zjawiska o negatywnym znaczeniu i szkodliwych dla zdrowia konsekwencjach, pojęcie „dopalacze”
nie jest ścisłym terminem naukowym. W literaturze obcojęzycznej do najbardziej
popularnych należą designer drugs i legal highs, a także club drugs, party pills, herbal
highs czy research chemicals50. Polskie synonimy dopalaczy to m.in. środki zastępcze, paranarkotyki, narkotyki rekreacyjne, czy narkotyki projektowane51. Jak podaje
A. Stanczak „Na polskim rynku dopalacze pojawiły się w 2008 r., a w 2009 r. po raz
pierwszy w badaniu ogólnokrajowym użyty został ów termin”52.

Podsumowanie
Narkomania jako zjawisko społecznie patologiczne rozwinęło się w USA i Europie
Zachodniej pod koniec lat 50. XX wieku. W Polsce jako poważny problem społeczny,
narkomania zaczęła być postrzegana w latach osiemdziesiątych XX wieku. Niezależnie
od sposobu definiowania narkomanii i działań instytucjonalnych i prawnych, podejmowanych w tej sprawie w różnych państwach, problemy zdrowotne i społeczne jakie
jej towarzyszyły skłoniły specjalistów różnych specjalności do podjęcia badań nad
zjawiskiem, co w konsekwencji prowadziło i prowadzi współcześnie, do zainteresowania tym problemem rządzących państwami i polityków. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym ludzkości, znacznym postępem technicznym, dającym m.in. możliwości
wytwarzania nieznanych dotychczas narkotyków półsyntetycznych i syntetycznych,
a także uciążliwością towarzyszących temu zjawisku problemów społecznych, dyskusja nad celowością prowadzenia świadomej polityki wobec środków odurzających,
osób uzależnionych, ich rodzin i środowiska życia, nabrała wyraźnie racjonalnego
charakteru. Podstawowym argumentem, podnoszonym chociażby przez zwolenników
instytucjonalnej kontroli tej sfery życia, jest twierdzenie, że niemedyczne stosowanie
wszelkich substancji i środków narkotycznych jest szkodliwe dla zdrowia człowieka.
50. World Drug Report. UNODC, New York 2013.
51. K. A. Wojcieszek, Smak życia czyli debata o „dopalaczach”. Program profilaktyki uniwersalnej,
Warszawa 2010.
52. A. Stańczak, Dopalacze – problem zdrowia jednostki i zdrowia publicznego. Przesłanki działań
profilaktycznych, „Probl Hig Epidemiol” 2015, nr 96(1), s. 9.
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Chodzi tu o szkodliwość w sensie negatywnych skutków zdrowotnych, wynikających
z właściwości farmakologicznych takich substancji, a także sposobu w jaki działają
na psychikę człowieka, które przejawiają się takimi symptomami jak wywoływanie
określonych doznań psychicznych, patologicznych zmian w funkcjonowaniu organizmu, a także zdolność do wywołania zjawiska nazywanego uzależnieniem53. Pomijając
szczegółowe informacje dotyczące epidemiologii i toksykologii narkotyków nie ulega
wątpliwości, że niekontrolowane zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych
prowadzić może do powstania uzależnienia fizycznego lub/i psychicznego oraz szkodliwych dla zdrowia skutków, które w konsekwencji doprowadzić mogą do śmierci.
Szkody indywidualne, jakie towarzyszyć mogą zażywaniu środków odurzających,
związane są bezpośrednio ze skutkami społecznymi niekontrolowanego stosowania
substancji i środków odurzających, dotyczy to zarówno konieczności wprowadzania
skutecznej polityki kontroli tych środków jak i organizacji profilaktyki i leczenia
uzależnionych narkomanów.

Streszczenie
Narkotyki. Od problemu zdrowia publicznego do zagrożeń bezpieczeństwa
Celem artykułu jest próba przedstawienia negatywnych skutków zażywania narkotyków, jako współczesnego problemu zdrowia publicznego i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Podejmowane od wielu lat interdyscyplinarne badania związane z problematyką społecznych, zdrowotnych i prawnych skutków uzależnienia od narkotyków
w dalszym ciągu nie dały jasnych odpowiedzi na temat etiologii i ewolucji tego zjawiska. Autor pokazuje złożoność problemu zażywania narkotyków w perspektywie
definiowania zjawiska, prezentację kulturowej obecności narkotyków w różnych
społecznościach świata, a następnie wskazuje, jak kształtowały się modele polityki
państwa wobec narkotyków i handlu nimi.
Słowa kluczowe: narkotyki, problem społeczny, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo.

53. A. Gaberle, Patologia społeczna, Warszawa 1993, s. 262-264.
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Summary
Drugs. From the problem of public health to security threats
The aim of this article is to present the negative effects of drug use as a public health
problem and a security risk. The interdisciplinary research related to the social, health
and legal effects of drug addiction, undertaken for many years, has still not given clear
answers about the etiology and evolution of this phenomenon. The author shows the
complexity of the drug use problem from the perspective of defining the phenomenon,
presenting the cultural presence of drugs in various societies of the world, and then
shows how the models of state policy towards drugs and drug trafficking were shaped.
Keywords: drugs, social problem, public health, security.
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Wpływ epidemii SaRS-CoV-2 na działalność drużyn
harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego
w województwie dolnośląskim
Wojciech Mucha1
, Arkadiusz Rudolf2

Wstęp
Związek Harcerstwa Polskiego (dalej w skrócie: ZHP) to największa organizacja wychowawcza w Polsce. Liczba wszystkich członków w organizacji wynosi 93.835 osób,
(stan z dnia 1 stycznia 2021 r.)3. Wybrane pole badawcze to Chorągiew Dolnośląska.
Autorzy, dokonując badań, wykorzystali różne techniki zbierania oraz gromadzenia
materiałów źródłowych i wybrane metody badawcze. Dlatego wynik rozumowania
autorów ma swoje źródło w technikach badań empirycznych. Jedną z wykorzystanych
technik była obserwacja bezpośrednia. Autorzy są instruktorami ZHP. Dlatego mieli
oni możliwości dokonania obserwacji uczestniczącej. Powyższa obserwacja polegała na systematycznym i dokładnym analizowaniu dokumentów, które dotyczyły
wytycznych funkcjonowania drużyn harcerskich w okresie wzmożonych zakażeń
wirusem SARS-CoV-2. Drugą z wykorzystanych technik badań empirycznych było
przygotowanie wywiadu skategoryzowanego oraz przeprowadzenie go w wybranych
Hufcach ZHP na terenie województwa Dolnośląskiego, wśród osób, które pełnią
funkcję drużynowych. Kolejną techniką pomocną w zebraniu informacji był przeprowadzony wywiad autoryzowany z dwoma wybranymi drużynowi, którzy prowadzą
swoje drużyny harcerskie od ponad pięciu lat i mają ukończony kurs wychowawcy
harcerskiego.

1. Dr Wojciech Mucha, wykładowca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, wieloletni pracownik pomocy społecznej w Jaworze, instruktor Związku Harcerstwa
Polskiego w stopniu harcmistrza.
2. Dr Arkadiusz Rudolf, Zastępca Komendanta Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego ds.
organizacyjnych i wsparcia hufców. Instruktor w stopniu harcmistrza.
3. https://zhp.pl/aktualnosci, pobrano 20.07.2021r.
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Metoda harcerska
Harcerstwo i działające w nim drużyny harcerskie, to pole służby oraz pracy nad
sobą. Celem pola służby jest poznanie otaczającego świata. W trakcie działania drużyny harcerskiej i realizowania zabaw, gier a przez to przeżywania przygody harcerz
kształtuje cechy, które w przyszłości mogą uczynić z niego dobrego obywatela. Życie
organizacji kształtują instruktorki i instruktorzy4, którzy bardzo często pełnią funkcję
drużynowych. Fundamentem działania drużyn harcerskich jest metoda harcerska.
Elementy metody harcerskiej wyróżnił niekwestionowany autorytet w dziedzinie
wychowania harcerskiego, wychowawca i autor książki „Kamienie na Szaniec”, Aleksander Kamiński. Zwrócił on uwagę na grę, w której istotnym elementem jest rozwój
fizyczny kształtowany poprzez sport oraz kontakt z przyrodą, który jest realizowany
poprzez wyjazdy na biwaki i obozy harcerskie5. Celem stosowania metody harcerskiej jest kształtowanie człowieka i obywatela kraju. W swojej książce „Kamienie na
Szaniec”, A. Kamiński już w pierwszym rozdziale bardzo jasno i precyzyjnie wyjaśnił
w jaki sposób jest ona realizowana „w jednej z dzielnic warszawskich było środowisko młodzieży harcerskiej, które umiało stworzyć atmosferę i warunki, w jakich
młodzież czuła się dobrze, pragnęła sama kształcić swe charaktery, sama sobie stawiała cele i sama czyniła wszystko, co w jej, mocy by te cele osiągać”6. Metoda i jej
cel to niezmienny fundament organizacji wychowawczej ZHP. Organizacja wspiera
wychowanie młodego pokolenia poprzez wspieranie dziecka we wszechstronnym
rozwoju oraz poprzez kształtowanie jego charakteru i stawianie wyzwań. Całość
jest realizowana w oparciu o poszanowanie godności i odpowiedzialności za siebie
oraz innych. Wszystkie wartości stosowanej metody są zawarte w Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim7. Instrumentem wychowawczym dla
drużynowych są stopnie harcerskie oraz sprawności harcerskie. Jest to konkretny
środek, za pomocą, którego drużynowi realizują harcerskie wychowanie. Istotnym
elementem jest uwzględnienie indywidualnego rozwoju. Powyższe narzędzia służą

4. Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego GK ZHP, Poradnik Harcerski, Łódź 2000, s.10-16.
5. W. Mucha, Wierność wartościom czy czasom? O ideach wychowawczych Związku Harcerstwa
Polskiego na przestrzeni wieków, „Perspectiva” 2016, nr 2, s. 120-121.
6. A. Kamiński, Kamienie na Szanciec, Warszawa 1999, s. 47.
7. M. Binasiak, E. Kulczyk, Mam szczerą wolę, Propozycja Programowa Głównej Kwatery ZHP
i Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Główna Kwatera ZHP, Warszawa 2010,
s. 4-5.
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do wprowadzenia dzieci i młodzieży w systematyczną pracę nad sobą i pomagają we
wspólnej współpracy w zespole8. Metoda harcerska oraz instrumenty wychowawcze
stosowane są przez pokolenia. Przełom nastąpił w 2020 r. Epidemia SARS CoV-2
w Polsce oraz wywołane nią ostre zachorowania układu oddechowego, znacznie
utrudniła pracę środowisk harcerskich.

Epidemia
W związku z wprowadzeniem reżimu sanitarnego podjęto działania, które miały
na celu stworzenie warunków dla działania drużyn harcerskich w nowej sytuacji.
Główna Kwatera ZHP, wydała załącznik do uchwały nr 172/2020 z dnia 1 września
2020 r., w którym wskazano wytyczne pracy harcerskiej. W uchwale w szczególności
wskazano na następujące wymogi:
– każdy hufiec został zobowiązany do zorganizowania posiedzenia komendy hufca
z drużynowymi, na którym przedstawiono obowiązujące środki bezpieczeństwa;
– każdy hufiec został zobowiązany do bezwzględnego stosowania wytycznych, które
były oraz nadal są wskazywane przez upoważnione do tego organy;
– osoby uczestniczące w zbiórkach harcerskich zostały zobowiązane do zapewnienia
sobie osłony ust oraz nosa jak również środków dezynfekujących. W przypadku
osób niepełnoletnich wymóg ten spoczywa na opiekunach prawnych;
– na wszystkich zbiórkach należało i nadal należy zachować dystans, nie można
również używać tych samych przedmiotów (materiałów dydaktycznych) przez
więcej, niż jedną osobę.
Jedną z najważniejszych, wytycznych, która bez wątpienia wymagała zmiany formy pracy podczas zbiórki był i nadal jest wymóg zaprzestania prowadzenia zajęć
wymagających fizycznego kontaktu z innymi uczestnikami zajęć lub osobą trzecią.
Wprowadzenie tego obowiązku ograniczyło obrzędowość harcerską np. tradycyjne
wiązanie kręgu w którym uczestnicy krzyżują swoje ręce z innymi uczestnikami. Jest
to jeden z najważniejszych elementów obrzędowości. Każdy drużynowy prowadzący
zbiórkę został zobowiązany do informowania jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa oraz profilaktyki. Ponadto każdorazowo należało i należy do chwili obecnej

8. A. Kazek, E. Kulczyk-Prus, Stopnie i sprawności harcerskie, Główna Kwatera Związku Harcerstwa
Polskiego, Łódź 2014, s. 6.
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tworzyć listy uczestników zbiórek składającą się z następujących elementów (imię,
nazwisko, numer telefonu kontaktowego), które należy przechowywać przez 14 dni
od zbiórki, a następnie po ww. terminie zniszczyć. Ustanowiono również procedurę
postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zachorować na COVID-199.
W trakcie przeprowadzenia wywiadu autoryzowanego z drużynowym 44 Jaworskiej Wielopoziomowej Ratowniczej Drużyny Harcerskiej „Rosomaki”, im. Janka
Bytnara druhem Maciejem Kuc10, autorzy zauważyli, że epidemia oraz wprowadzone
restrykcje skomplikowały pracę drużynowym. M. Kuc, zwrócił uwagę w pierwszej
kolejności na brak możliwości organizowania pracy harcerskiej w formie organizowania biwaków, rajdów i innych form wyjazdowych. W drugiej kolejności zwrócił
uwagę na fakt, że organizowanie bezdotykowych form gier i zabaw na zbiórkach, jak
również obowiązek zastosowania dystansu spowodowało duże trudności w organizacji
zbiórek oraz rezygnację z obrzędowości. W przypadku drużyny ratowniczej, epidemia oraz restrykcje całkowicie uniemożliwiły współpracę z lokalnym środowiskiem,
która polegała na zabezpieczaniu imprez społeczności lokalnej w punkty pomocy
przedmedycznej. Należy zaznaczyć, że współzarządzanie publiczne11, w które jest
zaangażowany cały Związek Harcerstwa Polskiego zostało bardzo mocno ograniczone.
W trakcie przeprowadzenia drugiego wywiadu autoryzowanego z drużynowym 44
Jaworskiej Drużyny Harcerskiej „Żagiew” im. Janka Bytnara druhem Kacprem Kowalczykiem12 w/w wskazał, że w wyniku epidemii zawieszono takie formy pracy jak
organizowanie: rajdów, biwaków, festiwalów, zlotów, zwiadów, gier zespołowych, gier
terenowych, gromadzenia się podczas uroczystości państwowych i reprezentowania
organizacji, zahamowanie realizacji prób na stopnie i sprawności harcerskie. W tym
przypadku, jako, że specjalność drużyny to sporty obronne (strzelectwo, działania

9. Załącznik do Uchwały GK ZHP nr 172/2020 z dnia 1 września 2020r. Wytyczne Głównej Kwatery
ZHP dotyczące organizacji pracy harcerskiej w roku harcerskim 2020/2021 w związku ze stanem
epidemii COVID-19.
10. M. Kuc, instruktor harcerski w stopniu instruktorskim przewodnik, twórca Wielopoziomowej
Ratowniczej Drużyny Harcerskiej „Rosomaki” w Jaworze. Laureat konkursu „Niestrudzeni” 2020,
w plebiscycie Chorągwi Dolnośląskiej, posiadający ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy.
11. Zob. S. Mazur, Współzarządzanie publiczne, Warszawa 2015, s. 11.
12. K. Kowalczyk, instruktor ZHP w stopniu przewodnik, drużynowy 44 JDH „Żagiew”, im. J. Bytnara,
specjalność sporty obronne, piętnastoletni staż w pracy harcerskiej w metodyce harcerskiej.
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w terenie), zajęcia związane ze specjalizacją nie były możliwe do przeprowadzenia
a zbiórki stały się statyczne i monotonne.

Wyniki wywiadu skategoryzowanego
Przedstawienie wyników przeprowadzonego badania ankietowego zostało zaprezentowane z wykorzystaniem wykresów kołowych oraz jednego wykresu słupkowego. Pod
każdym wykresem znajduje się opis tego wykresu, w którym zostały wskazane pytania
do respondentów. Badanie ankietowe skierowane było do drużynowych gromad zuchowych i drużyn harcerskich działających na terenie województwa Dolnośląskiego
w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
Wykres 1. Podział drużynowych ze względu na płeć

Źródło: opracowanie własne

W badaniu udział wzięło 53 drużynowych z czego 34 kobiety i 19 mężczyzn.
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Wykres 2. Podział drużynowych ze względu na wiek

Źródło: opracowanie własne

Największą cześć ankietowanych stanowili drużynowi wieku 18–26 lat (25 ankietowanych) następnie byli drużynowi 16–18 lat (15 ankietowanych) a najmniejszą grupę stanowili drużynowi wieku powyżej 36 lat (7 ankietowanych) i 27–35 lat
(6 ankietowanych).

Wykres 3. Podział drużynowych ze względu przydział do hufca

Źródło: opracowanie własne
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Badani drużynowi pochodzili z 9 hufców z pośród 27 działających na terenie województwa dolnośląskiego. Największą grupę badanych drużynowych stanowili instruktorzy z Karkonoskiego Hufca ZHP w Jeleniej Górze, następnie instruktorzy z Hufca
Bolesławiec i Powiatu Trzebnickiego. Pozostali ankietowanych stanowili instruktorzy
z Hufców: Bystrzyca Kłodzka, Jawor, Lubań, Legnica, Kąty Wrocławskie i Kłodzko.
Wykres 4. Podział drużynowych ze względu na metodykę

Źródło: opracowanie własne

Największa grupa ankietowanych drużynowych pracuje z drużyną w metodyce
harcerskiej (30 ankietowanych), następnie zuchowej (11 ankietowanych), harcerzy
starszych (9 ankietowanych) i wędrowników (3 ankietowanych).
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Wykres 5. Czy sytuacja epidemii spowodowała całkowite wycofanie się niektórych
członków drużyny z organizacji?

Źródło: opracowanie własne

W badaniu ankietowym 28 drużynowych odpowiedziało, że sytuacja epidemii spowodowała całkowite wycofanie się niektórych członków i ich odejście z organizacji,
25 drużynowych odpowiedziało, że sytuacja epidemii nie miała wpływu na odejście
członków z organizacji.

Wykres 6. Czy sytuacja epidemii spowodowała zaniżenie poczucia wspólnoty
w drużynie?

Źródło: opracowanie własne
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W badaniu ankietowym 32 drużynowych odpowiedziało, że sytuacja epidemii
spowodowała zaniżenie poczucia wspólnoty w drużynie,21 drużynowych odpowiedziało, że sytuacja epidemii nie miała wpływu na poczucie wspólnoty w drużynie.
Wykres 7. Czy sytuacja epidemii spowodowała ograniczenie niektórych harcerskich form pracy?

Źródło: opracowanie własne

Według badanych drużynowych, sytuacja epidemii spowodowała ograniczenia
w niektórych formach pracy (45 ankietowanych), sytuacja epidemii nie miała wpływu
na stosowane harcerskie formy pracy (8 ankietowanych).

Wykres 8. Czy sytuacja epidemii spowodowała wzmocnienie drużyny poprzez
wzajemne udzielanie sobie pomocy i troskę o wspólne dobro?

Źródło: opracowanie własne
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32 ankietowanych odpowiedziało, że sytuacja epidemii nie wzmocniła działalności
drużyny przez co nie miała wpływu na udzielanie sobie pomocy i troski o wspólne
dobro, natomiast 21 ankietowanych natomiast odpowiedziało, że epidemia miała
wpływ na wzmocnienie więzi w drużynie.
Wykres 9. Czy były podejmowane próby spotkań drużyny poprzez techniczne
rozwiązania IT np. zbiórka online?

Źródło: opracowanie własne

49 ankietowanych odpowiedziało, że w trakcie epidemii korzystali z rozwiązań IT
do prowadzenia zbiórek online, natomiast 4 ankietowanych odpowiedziało, że nie
korzystali z tej formy organizacji zbiórek.
Wykres 10. Czy zbiórka online pomogła utrzymać drużynę i nie wystąpiło zagrożenie rozbicia drużyny?

Źródło: opracowanie własne
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37 ankietowanych odpowiedziało, że zastosowanie zbiórki online lub innych spotkań z zakresu IT pozwoliło utrzymać działanie drużyny, natomiast 16 ankietowanych
stwierdziło, że zastosowanie zbiórki online lub innych spotkań z zakresu IT nie miało
to żadnego wpływu na utrzymanie i działanie drużyny.
Wykres 11. Czy wprowadzenie Lockdownu na terenie kraju całkowicie uniemożliwiło pracę drużyny?

Źródło: opracowanie własne

43 ankietowanych stwierdziło, że wprowadzenie Lockdownu na terenie całego
kraju nie spowodowało całkowitego wstrzymania działania drużyny, natomiast 10
ankietowanych stwierdziło, że wprowadzenie Lockdownu uniemożliwiło całkowicie
działanie drużyny.
Wykres 12. W jakim stopniu wprowadzenie Lockdown na ternie kraju utrudniło
działanie drużyny?

Źródło: opracowanie własne
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32 ankietowanych stwierdziło, że wprowadzenie Lockdownu bardzo utrudniło
pracę drużyny, 15 ankietowanych stwierdziło, że trochę utrudniło pracę drużyny
a 6 ankietowanych odpowiedziało, że nie utrudniło to pracy drużyny.
Wykres 13. Czy w pracy harcerskiej jako drużynowy zauważyłeś jakieś negatywne
skutki epidemii, które dotknęły harcerzy/harcerki?

Źródło: opracowanie własne

46 ankietowanych drużynowych odpowiedziało, że zauważyli negatywne skutki
epidemii u swoich harcerzy i harcerek natomiast 7 ankietowanych odpowiedziało, że
nie zauważyło żadnych negatywnych skutków epidemii u swoich harcerzy i harcerek.
Wykres 14. Czy jako pełniący funkcję drużynowego/drużynowej miałeś/aś wsparcie ze strony swoich przełożonych w prowadzeniu drużyny w swoim hufcu?

Źródło: opracowanie własne

148

Wojciech Mucha, Arkadiusz Rudolf

46 ankietowanych drużynowych odpowiedziało, że w trakcie epidemii mieli wsparcie ze strony przełożonych w hufcu. Natomiast 7 ankietowanych odpowiedziało, że
nie miało wsparcia ze strony przełożonych w hufcu w trakcie epidemii.
Wykres 15. Czy wystąpiło jakieś najtrudniejsze zjawisko w trakcie epidemii w twoim środowisku harcerskim z którym trudno było sobie poradzić?

Źródło: opracowanie własne

46 ankietowanych odpowiedziało, że nie spotkali się z sytuacją z którą nie byli by
wstanie sobie poradzić, natomiast 7 ankietowanych odpowiedziało, że spotkali się
z sytuacjami z którymi nie umieli sobie poradzić.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że epidemia SARS-CoV-2. znacznie utrudniła
podejmowaną pracę w drużynach harcerskich. W szczególności badania wykazały,
że w wyniku zaistniałych zmian były przypadki w których niektórzy członkowie organizacji wycofali się z czynnej działalności. Takie przypadki były największą stratą
dla organizacji. Dokonując analizy wyników należy stwierdzić, że badana grupa instruktorów pomimo występujących przeciwności starała się jak najlepiej wywiązywać
z obowiązków drużynowego. Ogłoszenie stanu epidemii i wprowadzone obostrzenia
na terenie kraju nie spowodowały zaniechania działalności harcerskiej, a wręcz przeciwnie, kadra instruktorska wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców i rozpoczęła
prowadzenie zajęć w formie online. W zależności od tego na jakim terenie zajęcia
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harcerskie są prowadzone to dane formy zajęć były mniej lub bardziej realne do
wykonania. Ograniczenie form pracy w dużej mierze spowodowało, że zajęcia były
statyczne i monotematyczne przez co miało to wpływ na ich atrakcyjność. Badani
drużynowi najczęściej pisali, że w pracy harcerskiej brakowało im możliwości zorganizowania rajdów i biwaków, czyli form, gdy drużyna ma możliwość budowania
wspólnoty. Mając na uwadze rzetelność przeprowadzonego badania należy wziąć
pod uwagę również kwestie związane ze specyfiką danej grypy metodycznej/wychowawczej, uwarunkowaniami psychofizycznymi oraz kwestii związanych z warunkami
panującymi w domu rodzinnym. Należy też mieć świadomość, że istnieją różnice
między grupami metodycznymi a towarzyszącymi problemami, które występują
u dzieci jak również na korelację między wiekiem drużynowego a formami pracy
jaki się posługuje w pracy z dzieci. Wymienione determinanta kwalifikują się do
kolejnych badań porównawczych.

Streszczenie
Wpływ epidemii SARS-CoV-2 na działalność drużyn harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego w województwie Dolnośląskim
Niniejszy artykuł zwraca uwagę na wybrane aspekty pracy drużyn harcerskich
w Związku Harcerstwa Polskiego w okresie epidemii SARS-CoV-2. Autorzy, koncentrując się na uwarunkowaniach prawnych oraz stosowaniu metody harcerskiej,
dokonują analizy barier oraz ich skutków jakie pojawiły się po wprowadzeniu i zastosowaniu reżimu sanitarnego w drużynach harcerskich. Odpowiedzialnymi za drużyny harcerskie są drużynowi. Dlatego w toku analizy i interpretacji podejmowanego
problemu wzięto w szczególności ich praktykę pracy z harcerzami.
Słowa kluczowe: Związek Harcerstwa Polskiego, drużyna harcerska, metoda harcerska, wychowanie dzieci i młodzieży.

Summary
The impact of the SARS-CoV-2 epidemic on the activity of scout teams of the
Polish Scouting Association in the Dolnośląskie Voivodeship
This article draws attention to selected aspects of the work of scout teams in the Polish
Scouting Association during the SARS-CoV-2 epidemic. The authors, focusing on
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the legal conditions and the use of the scout method, analyze the barriers and their
effects that appeared after the introduction and application of the sanitary regime in
scout teams. The scout teams are responsible for the team. Therefore, in the course of
the analysis and interpretation of the undertaken problem, their practice of working
with scouts was taken into account in particular.
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Polscy pielgrzymi do Ziemi Świętej w czasach
staropolskich
Józef Mandziuk1

Wstęp
W czasach staropolskich częstą i popularną formą religijności były pielgrzymki do
miejsc łaskami słynących w kraju, jak i poza jego granicami. Ruch pielgrzymkowy
obejmował nie tylko elity społeczne – władców, możnowładców i rycerstwo, ale również rzesze mieszczan i chłopów. Pielgrzymi ubrani w specjalny strój: pelerynę z kapturem, kij, sakwę manierkę, odżywiali się skromnie, śpiewali wespół z towarzyszami
wędrówki i modlili się. Pielgrzymowano przeważnie pieszo, rzadko konno. Celem
pielgrzymek było przede wszystkim odwiedzanie grobów świętych lub świątobliwych,
niekoniecznie już wyniesionych na ołtarze. Łączyło się to z rozwiniętym kultem relikwii, w których cudowną moc wierzono. Najczęstszym motywem podejmowania
pielgrzymki była wiara w cudowne uzdrowienie. Po uzyskaniu łaski nieodzowną
częścią pielgrzymi było dziękczynienie. Wotum bywało materialne, np. waga uzdrowionego odlana w wosku lub przeliczona na pieniądze, oraz duchowe – najczęściej
ślubowanie wykonania jakichś praktyk religijnych. Ważnym motywem pielgrzymek
była chęć bliższego zjednoczenia z Chrystusem, Matka Bożą i świętymi, a także nadzieja na uzyskanie odpustu lub odbycia ciężkiej pokuty. Istniała też naturalna chęć
podróżowania, odwiedzania nieznanych stron czy dotarcia do grobu otaczanego
powszechną czcią świętego2.
Z pielgrzymek zagranicznych najsłynniejszą była pielgrzymka do Ziemi Świętej
w celu odwiedzenia Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Długa była podróż z Polski do
Palestyny i z powrotem. Trwała ona nieraz do pół roku, bowiem polski pielgrzym
zasadniczo przez Śląsk, Czechy, Wiedeń musiał dotrzeć do Wenecji i stamtąd stadkiem
do Trypolisu lub do Jaffy. Tam formowano karawany i wędrowano do Jerozolimy.
Pątnicy korzystali z półdarmowej gościny hospicjów franciszkańskich. Po zakończeniu pobytu w analogiczny sposób powracali do któregoś z portów, zwykle Jaffy.
1. Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk – emerytowany profesor PWT we Wrocławiu, UKSW w Warszawie i Politechniki Rzeszowskiej.
2. J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. I, cz. 1, Warszawa 2010, s. 381.
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Franciszkanie organizowali im straż turecką i załatwiali wszystkie sprawy urzędowe. Należy podkreślić, że podróż do Ziemi Świętej była wyprawą kosztowną, stąd
zdecydowaną większość pielgrzymów stanowili przedstawiciele zamożnych warstw
społecznych. Każdy pątnik musiał uzyskać papieskie pozwolenie, co czasami zmuszało
go do bezpośredniego udania się do Rzymu. Papieże niekiedy przekazywali prawo
do wydawania pozwoleń biskupom i nuncjuszom, ale i tak nie zwalniało to podróżujących od wniesienia opłat. Ich konieczność uzasadniano faktem, że pielgrzymi
w Palestynie, wydając pieniądze, wspierali skarb państwa muzułmańskiego, a zatem
powinni wnieść stosowną rekompensatę Stolicy Apostolskiej. Te i inne wydatki spowodowały, ze pielgrzym jerozolimski „powinien mieć trzy sakiewki – z jedzeniem,
cierpliwością i pieniędzmi”3.
Dla wielu pątników pobyt w Ziemi Świętej był czasem świętym, mimo że kojarzył
się z licznymi zagrożeniami i obawami. Doświadczali oni nieraz różnych niebezpieczeństw na lądzie i na morzu. Pokonywali jednak wszelkie przeszkody, aby dotknąć
Grobu Pańskiego w Jerozolimie i ucałować miejsce narodzin Chrystusa w Betlejem.
Niektórzy podejmowali nawet trud wyprawy na Synaj, przywożąc do kraju najpopularniejszą pamiątkę, jaka były kamyki z miejsc świętych. Wśród pielgrzymów były też
osoby posługujące się piórem i w ten sposób powstały relacje, będące niekiedy perełkami w literaturze. W Palestynie pielgrzymi odwiedzali kościół św. Jerzego w Ramla
i miejscowość Liddę, gdzie św. Jerzy miał walczyć ze smokiem. Nawiedzali tez Emaus,
miejsce spotkania Chrystusa zmartwychwstałego z uczniami. W Jerozolimie pątnicy
zwiedzali m.in. pałac Piłata, domy arcykapłanów Annasza i Kajfasza, Ogród Oliwny,
grób Dawida i Wieczernik. Punktem kulminacyjnym było wejście do bazyliki Grobu
Pańskiego, możliwe po uiszczeniu dość dużej opłaty dla tureckiej straży porządkowej. W procesji ze świecami oglądali wnętrze świątyni, w której panował hałas,
spowodowany przez obecność wielojęzycznego tłumu. Na koniec uczestniczyli we
Mszy św., a w nocy brali udział w czuwaniu przy Grobie Chrystusa. Poza Jerozolima
pielgrzymi odwiedzali Betlejem, po drodze oglądając dom Symeona, grób Racheli
i miejsce, gdzie patriarcha Jakub walczył z aniołem. Następnie uczestniczyli we Mszy
św. w betlejemskim kościele przy grocie Narodzenia Pana Jezusa. Nawiedzano również
Ain Karem, rodzinną miejscowość św. Jana Chrzciciela. Pątnicy podążający do Jerozolimy z portów libańskich zatrzymywali się w Nazarecie i nad Jeziorem Genezaret.

3. A. Kowalska, Pątnicy średniowiecza, „Ziemia Święta” 6: 2000, nr 4, s. 3.

154

Józef Mandziuk

Udawali się również nad Jordan, chcąc zanurzyć się w wodzie tej rzeki. Cześć z nich
po zwiedzeniu Ziemi Świętej jechała na Synaj, aby nawiedzić klasztor św. Katarzyny
i wejść na szczyt góry.
W uwagach wstępnych należy podkreślić, że pobyt w Palestynie stanowił dla wielu polskich chrześcijan pierwszy kontakt z kulturą rabską. Franciszkanie udzielali
pielgrzymom szeregu rad, ucząc ich niejako tolerancji i szacunku dla odmienności.
Odradzano dłuższe przyglądanie się kobietom muzułmańskim, aby nie sprowokować
ataku zazdrości ich mężów. Podróżującym nie wolno było nosić białych ubrań – znaku
charakterystycznego dla muzułmanów, a także pić alkoholu. Zakonnicy odradzali
naśmiewanie się z muzułmańskich tradycji, zalecając okazywanie sympatii wszystkim arabskim mieszkańcom Palestyny. Tego typu dobre rady miały służyć przede
wszystkim zachowaniu spokoju i ładu w wieloreligijnej Palestynie4.

Pielgrzymowanie Polaków do Ziemi Świętej w epoce
średniowiecza
Do czasów zajęcia Palestyny przez Fetymidów na początku XI w. pielgrzymi chrześcijańscy nie napotykali zbyt wiele trudności. Od 1009 r. rozpoczęły się prześladowania
wyznawców Chrystusa i niszczenie wiele budowli chrześcijańskich, łącznie z bazyliką
Bożego Grobu. Zaistniała sytuacja była jedną z głównych przyczyn zorganizowania
wypraw krzyżowych. Niektórzy pielgrzymi powiększali grono krzyżowców, pragnąc
uwolnić Grób Pański z rąk niewiernych i uzyskać odpusty. W wyprawie krzyżowej cesarza Konrada II w l. 1147-1149 miał wziąć udział najstarszy syn ówczesnego
władcy Polski Bolesława Krzywoustego, Władysław II Wygnaniec, chociaż brakuje
na to bezpośrednich dowodów5. Wraz z królem węgierskim Andrzejem II trud wyprawy krzyżowej podjął Kazimierz I opolski, syn Mieszka Plątonogiego. Prowadził
on jakiś hufiec i pod „sztandarem księcia Polski” (być może z własnym orłem śląskim) wsiadł na okręt w Splicie i dotarł do Palestyny, a do kraju wracał droga lądową
przez Bitynię, Bizancjum i Bułgarię. Idea krucjat na Śląsku była tak żywa, że autor
Rocznika Cystersów Henrykowskich z 1309 r. pisał: „[…] wielu mężów zbrojnych
4. M. Nowak, Świat chrześcijański XVII-XVIII wieku w spotkaniu z innymi cywilizacjami – próba
syntezy na podstawie relacji wybranych podróżników europejskich i arabskich, Warszawa 2009, s. 40.
5. M. Mendys, Udział Władysława II w krucjacie z r. 1147, „Rocznik Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie” 1928, nr 2, s. 399–434.
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i niewiast krzyżem znaczonych tłumnie przez ziemię śląską i inne ziemie przeciąga
głosząc, że są gotowi przebyć morze i Ziemię Świętą i grób Pański odbić z rąk pogan”6.
Z pewnością do propagowania tego wątku w religijności przyczyniła się obecność
na Śląsku zakonów rycerskich, związanych z Ziemią Świętą: templariuszy, joannitów,
bożogrobców, krzyżaków. Cele krucjatowe przyświecały również księciu Henrykowi
Sandomierskiemu. W Palestynie walczył też Jaksa z Miechowa, fundator klasztoru
bożogrobców w Miechowie7.
Do Ziemi Świętej w celach dewocyjnych podążało rycerstwo polskie. W 1224 r.
z pielgrzymką do Jerozolimy wyruszył rycerz Sieciech spod Raciborza, a w 1232 r.
rycerz Pakosław, nie dopełniwszy ślubowanej pielgrzymki jerozolimskiej, okupił
nią darowaniem wsi na rzecz bożogrobców miechowskich8. W 1349 r. rycerz Stefan
z rodu Reichenbachów prosił papieża Klemensa VI o wyrażenie zgody na odbycie
w towarzystwie sześciu Ślązaków pielgrzymki do Grobu Pańskiego i udzielenie odpustu zupełnego w obliczu śmierci przez wybranego spowiednika9.
W XIV stuleciu wśród pielgrzymów do Palestyny spotykamy władców: księcia
Bolka II świdnicko-jaworskiego (1354 r.), księcia Henryka V żagańsko-głogowskiego
zwanego Żelaznym (1355–1357), księcia Władysława Białego (1363–1365). Do Grobu
Pańskiego dotarli też m.in. mieszczanie krakowscy: Mikołaj Rusin (1330 r. ) i Mikołaj
Wierzynek (1354 r.). Trud pielgrzymi do Palestyny podejmowali również przedstawiciele duchowieństwa polskiego. Przybliżmy niektóre postacie z diecezji wrocławskiej.
Istnieją wzmianki o kapelanie Ottonie z kościoła św. Michała we Wrocławiu, który już
w 1139 r. wyruszył jako pielgrzym do Jerozolimy10. Widocznie nie tyle cele dewocyjne
przyświecały pewnemu mnichowi, którego sprawę papież Innocenty III w 1199 r.
polecił zbadać biskupowi śląskiemu Cyprianowi, gdyż duchowny ten „wiedziony
bardziej ciekawością niż miłością religii, pragnąc ujrzeć ziemię jerozolimską i inne,
uzyskał na to od opata swego zezwolenie nie tyle chętnie dane, jak raczej wymuszone”11. Wśród pielgrzymów do Ziemi Świętej znaleźli się też kanonicy wrocławskiej

6. Monumenta Poloniae Historia, t. 3, Lwów 1878. s. 702.
7. M. Nowak, Świat chrześcijański…, s. 36.
8. K. Wutke, Schlesische Wallfahrten nach dem heiligen Lande, Breslau 1907, s. 139-140.
9. M. Cetwiński, Pradzieje i średniowiecze, [w:] S. Dąbrowski (red.), Dzierżoniów. Zarys monografii
miasta, Wrocław–Dzierżoniów 1998, s. 65.
10. K. Wutke, Schlesische Wallfahrten…, s. 144.
11. Kodeks Dyplomatyczny Śląska, t. 1, Wrocław 1951, s. 193.
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kapituły katedralnej. Pierwszym z nich był Mikołaj z Gliwic, który w 1391 r. otrzymał
pozwolenie Stolicy Apostolskiej na odwiedzenie wespół z pięciu wybranymi osobami
Bożego Grobu i innych miejsc świętych12. Innym pątnikiem do Ziemi Świętej był
kanonik Andrzej Lumpe, który będąc prokuratorem Wrocławia w Rzymie, stamtąd
w l. 1462-1464 odbył pielgrzymkę do Jerozolimy13.
Oto niektóre postacie polskich pielgrzymów do Ziemi Świętej z XV stulecia, zwanego „Jesienią średniowiecza”. Ich listę otwiera nieudana wyprawa do Jerozolimy
księcia legnicko-brzeskiego Ludwika II z 1403 r. Podczas jej trwania władca dostał
się do niewoli tureckiej, z której został uwolniony po wniesieniu okupu14. W 1409 r.
z pielgrzymką do Ziemi Świętej udał się biskup krakowski Piotr Wysz. Towarzyszyli
mu dwaj bożogrobcy z Miechowa i opat benedyktynów z Tyńca Mścisław. Pielgrzymi
zdobyli liczne relikwie, ale niestety biskup Piotr wrócił do Polski bardzo osłabiony
i zmarł w 1414 roku15. W l. 1421–1422 w Palestynie przebywał Jan Poloner, autor
dokładnego opisu Ziemi Świętej16. Wątpliwe jest jego polskie pochodzenie, choć
otrzymał on nazwę „franciszkanina z Wrocławia”17. Jego relacja posiada dużą wartość
poznawczą, bowiem zidentyfikował on po raz pierwszy wiele miejscowości i zabytków, a swój opis oparł na autopsji. W 1446 r. na pielgrzymkę pokutną do Jerozolimy
udał się rycerz z Krakowa Jan Winko. Przeszedł on na islam i pozostał na stałe w Palestynie. W 1450 r. Ziemię Świętą nawiedził słynny polski kronikarz Jan Długosz.
Pielgrzymkę do ziemskiej ojczyzny Chrystusa połączył on z wizytą w Wiecznym
Mieście z racji Roku Jubileuszowego. Można też wspomnieć o pielgrzymkach franciszkanów: bł. Szymona z Lipnicy w l. 1478-1480 i Jana Piotra Tarło, który zmarł
w 1488 r. w klasztorze na Górze Syjon18. Ok. 1492 r. do Jerozolimy udał się młody
Krzysztof Szydłowiecki, późniejszy kanclerz i doradca króla Zygmunta Starego. W l.
1496–1497 wyprawę pielgrzymia odbył książę pomorski Bogusław X. Galerię, którą
płynął książę wraz ze swoją świtą, napadli na morzu tureccy korsarze. Wywiązała się
12. K. Wutke, Schlesische Wallfahrten…, s. 145.
13. F. X. Seppelt, Des Bischofs Jodokus von Breslau (1456-1467) Romfahrt, [w:] Kirchengeschichtliche
Festgabe für Anton de Waal, Freiburg 1913, s. 284.
14. K. Migoń, Podróże Ślązaków na Wschód, „Kwartalnik Opolski” 12: 1966, nr 2, s. 34.
15. J. S. Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie 1147–1914, Kraków 1930, s. 5.
16. Johannis Poloner descriptio Terrae Sanctae, [w:] Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculo VIII, IX,
XII et XV, Lipsk 1874, s. 225–281.
17. M. Nowak, Świat chrześcijański…, s. 37-38.
18. A. J. Steinke, Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej 1342-1995, Poznań 1999, s. 179.
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zacięta walka, a sam książę podobno walczył rożnem kuchennym. Po otrzymaniu
okupu napastnicy uwolnili podróżujących19.

Polscy pielgrzymi w Ziemi Świętej podczas zalewu
protestantyzmu w XVI w.
W XVI stuleciu wskutek reformacji, będącej największym rozłamem i katastrofą
w dziejach chrześcijaństwa, nastąpiło załamanie ruchu pielgrzymkowego na terenie
Europy. Palestyna w 1516 r. weszła w skład imperium osmańskiego, które przeżywało
swój złoty okres. Do Jerozolimy docierali jednak pielgrzymi z różnych zakątków
Europy i z terenów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Poczet polskich podróżników XVI-wiecznych otwiera Jan Łaski, późniejszy arcybiskup gnieźnieński. Prawdopodobnie odwiedził on Ziemię Świętą między listopadem
1500 r. a styczniem/lutym następnego roku. Krótko przebywał on także w Egipcie20.
Ok. 1500 r. był w Palestynie również bernardyn Łukasz z Rydzyny. W 1506 r. do Ziemi
Świętej udał się Jan Dantyszek, który wspomniał o swojej podróży w elegii pt.: Carmen
paraeneticum […] ad ingenuum adolescentem Constantem Alliopagum. Tenże słynny
humanista jechał przez Wenecję, a dalej drogą morską wśród wysp greckich: Korfu,
Krety, Rodos i Cypru. Podróż trwała pół roku i nie brakowało w niej niebezpieczeństw.
Wracając humanista zwiedził Sycylię, Neapol oraz Rzym21. Ostatnim księciem piastowskim, który odwiedził Palestynę, był książę legnicko-brzeski Fryderyk II. W marcu 1507 r. wyruszył on w towarzystwie wielu mieszczan i przez Morawy i Austrię
dotarł do Wenecji, a stamtąd statkiem do Palestyny. Pobyt śląskich pielgrzymów
w Ziemi Świętej trwał tylko ok. dwóch tygodni, na przełomie lipca i sierpnia 1507 r.
Zachował się opis tej podróży, w którym zostały wyliczone nawiedzone kościoły,
miejsca święte i obejrzane relikwie. Książę, wielki protektor luteranów śląskich, po
powrocie polecił namalować obraz wyobrażający odwiedzone sanktuaria22. Wydaje
się, że książę legnicko-brzeski w swojej podróży był powodowany więcej animuszem
rycerskim i żądzą przygód, niż względami dewocyjnymi.

19. S. A. Korwin, Stosunki Polski z Ziemią Świętą, Warszawa 1958, s. 67.
20. J. S. Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej…, s. 10.
21. J. Pertek, Polacy na morzach i oceanach, t. 1, Poznań 1981, s. 296.
22. K. Migoń, Podróże Ślązaków…, s. 34.
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Autorem opisu Ziemi Świętej był bernardyn krakowski Anzelm, zwany Polakiem
lub Jerozolimczykiem. W latach 1507–1508 był spowiednikiem przy bazylice Grobu
Chrystusa w Jerozolimie. Rezultatem jego pobytu w Jerozolimie jest opis Palestyny
w języku łacińskim pt. Terrae sanctae et urbis Hierusalem descriptio, pomyślany jako
przewodnik dla pielgrzymów, zwłaszcza polskich. Został opracowany na podstawie
autopsji i istniejących już opisów, a sam autor nie dążył do opisu swoich przygód czy
wrażeń. Ograniczał się do wymienienia nazw miejscowości, określenia odległości
między nimi, podania odpustów związanych z danym miejscem. W opisie nawiązywał
do przekazów biblijnych, lokalizując wydarzenia zapisane na kartach Pisma Świętego.
Opis geograficzny Palestyny uporządkował według charakterystycznej zasady: punktem centralnym była Jerozolima, następnie zostało ukazane południe kraju, poczynając od Betlejem i Hebronu, a następnie obszary zachodnie – miejsca rodzinne św.
Jana Chrzciciela. Na końcu zakonnik przedstawił wybrzeże fenickie i Galileę. Z kart
opisu wyraźnie przebija polskość autora. Jerozolima została porównana z Krakowem,
Hebron ze Starym Sączem, szerokość Wisły z szerokością Jordanu, a wiele odległości
podano w milach polskich23. Dzieło miało wiele wydań i zostało przetłumaczone na
język polski przez Andrzeja Rymszę. Autor zmarł w Poznaniu ok. 1520 r., pełniąc
obowiązki tamtejszego gwardiana24. Kolejnymi pątnikami do Ziemi Świętej byli: bliżej
nieznany „Christophorus Nuhorsky” (1509 r.), Andrzej Łaski, kustosz gnieźnieński,
brat prymasa (1511-1513), doktor teologii Dominik z Secemina (1515 r.) i kasztelan
krakowski, wielki hetman koronny Jan Tarnowski (1517 r.). Tylko ten ostatni pielgrzym pozostawił potomnym krótkie sprawozdanie (po łacinie) wraz z informacyjnym opisem miejsc świętych (po polsku). Autor zwiedził dokładnie Jerozolimę i jej
okolice, górę Synaj i Cypr. Z jego relacji dowiadujemy się o warunkach ówczesnego
pielgrzymowania: trasach wędrówki, opłatach stosunku Arabów do podróżników,
obrzędzie pasowania na rycerza jerozolimskiego25.
W następnych latach XVI stulecia zwiększała się liczba podróżników do Palestyny26. Byli to przeważnie przedstawiciele warstw wyższych, jak możnowładcy Andrzej
i Stanisław Tęczyńscy, czy duchowni, np. Uriel z Grabowa. W 1537 r. udał się do
Jerozolimy Żyd z Białej w Krakowskiem, Uri Simeonson. Do Polski wrócił on do23. A. Korwin, Stosunki Polski z Ziemia Święta, s. 72.
24. M. Rechowicz, Anzelm Polak, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, szp. 736.
25. D. Rott, Staropolskie chorografie, Katowice 1995, s. 128.
26. Zob. J. S. Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej…, s. 17-20.
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piero w 1574 r. i swoją podróż po Turcji, Syrii i Palestynie opisał w książce wydanej
po hebrajsku w Wenecji27.
Autorem pierwszej relacji z podróży do Palestyny w języku polskim był Jan Goryński, prawdopodobnie luteranin z Mazowsza. Jako innowierca nie musiał on posiadać
zgody papieskiej na pobyt w Ziemi Świętej, a w Jerozolimie mógł przebywać dzięki
dość dużej tolerancji tamtejszego franciszkańskiego gwardiana. Podróżnik odwdzięczył się franciszkanom poprzez uczestnictwo w ich nabożeństwach, solidaryzując się
zarazem z nimi przeciwko wyznawcom prawosławia. W swoim opisie28 w barwny
sposób ukazał szczegóły wędrówki po Palestynie XVI-wiecznych pielgrzymów chrześcijańskich. Największy nacisk położył na wierny i realistyczny opis odwiedzanych
sanktuariów oraz miejsc świętych. Wracając z Ziemi Świętej Goryński dodatkowo
odwiedził Cypr, jeszcze przed zajęciem tej wyspy przez Turków w 1570 r. W 1568 r. do
Ziemi Świętej udał się ks. Bonawentura Tomasz z Nissy, kapelan Katarzyny Rakuskiej,
żony króla Zygmunta Augusta. Swój pobyt w miejscach świętych opisał on w liście do
Kardynała Stanisława Hozjusza. Przypuszczalnie w tym samym czasie pielgrzymkę
do Jerozolimy odbył również Jordan z Zakliczyna. W 1578 do Palestyny udał się
Jan Pudłowski, sekretarz króla Henryka Walezego i Stefana Batorego. Jako pierwszy
Polak został on wpisany do Liber Peregrinorum – księgi pielgrzymów znajdującej się
w archiwum franciszkańskim w Jerozolimie. Za panowania króla Stefana Batorego
Jerozolimę odwiedził Krzysztof Dzierżek, królewski tłumacz języków wschodnich.
W 1581 r. z Wenecji do Palestyny popłynął bliżej nieznany Feliks Sojelski29.
Kolejna podróż do Ziemi Świętej stała się udziałem najbardziej znanego polskiego
autora z relacji z wyprawy na Bliski Wschód księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła
zwanego „Sierotką”. Urodził się on w 1549 r. w Ćmielowie jako syn Mikołaja Czarnego,
wielkiego protektora kalwinizmu na Liwie. Po śmierci ojca został oddany pod opiekę
Mikołaja zw. „Rudym”. Studia odbył on w Lipsku, Strasburgu, Paryżu i Rzymie, gdzie
w 1566 r. w tajemnicy przed swoim opiekunem przeszedł na katolicyzm. Od 1581 r.
był marszałkiem wielkim litewskim, a od 1604 r. wojewodą wileńskim30. Jesienią
27. J. Pertek, Polacy na morzach…, s. 299.
28. J. Goryński, Peregrynacja do Ziemi Świętej, [w:] Prace komisji do badań nad historii literatury
i oświaty, t. 1, Warszawa 1914, s. 263-289.
29. M. Nowak, Świat chrześcijański…, s. 43–44.
30. M. Butkiewicz, Radziwiłł Mikołaj Krzysztof, zw. Sierotką, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin
2012, szp. 1132.
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1575 r. młody książę zachorował i uczynił ślub, że jeśli powróci do zdrowia, to w celu
podziękowania Panu Bogu odwiedzi Grób Pański w Jerozolimie. Kuracja w Niemczech i wojna z Rosją odwlekały realizacje przyrzeczenia. Ostatecznie książę Mikołaj
wyruszył w daleką podróż dopiero jesienią 1582 r. Towarzyszyli mu liczni dworzanie,
m.in. cyrulik i kucharz. Pielgrzymi wyruszyli z Nieświeża i przez Austrię i Lombardię
dotarli do Wenecji. 17 IV 1583 r. podążyli do Palestyny, zawijając 8 czerwca do portu
w Trypolisie i drogą przez Damaszek dotarli do Galilei, o której książę napisał: „[…]
kraj cudny, że trudno opisać wesołość tej tam krainy”31. Omijając Nazaret, pątnicy
dotarli do Jerozolimy. Książę szczegółowo opisał jerozolimskie sanktuaria, dolinę
Jozafata, górę Oliwną. Został pasowany też na rycerza Grobu Świętego. W Jerozolimie zajął się obłąkaną i nieszczęśliwą Polką Dorotą Siekierzecką, która mieszkała
w nędzy i pogardzie. Turcy dla żartów nawet ją bili. „Sierotka” postanowił opłacić
rodaczce powrót do ojczyzny i to na siłę, gdyż obłąkana za wszelką cenę chciała
pozostać w Ziemi Świętej. Udało się jej uciec od księcia dopiero we Włoszech i nie
są znane dalsze jej losy.
Nasz podróżnik odwiedził Betlejem oraz był nad Morzem Martwym, którym napisał: „[Morze Martwe] trzykroć się mieni na dzień, com dobrze widział, bo rano
woda bywa czerniawa, ku południu, gdy słońce zagrzeje (bo tam ciężkie gorąco), to
zmodrzeje wszystka woda, jako sukno modre, ku wieczorowi zasię przed zachodem
słońca, gdy już gorącość słoneczna omija, woda czyrwonasa albo rudawa, jakby ją
z gliną zmieszał. O owocach, któryby tam nad jeziorem być miały takie że cudne,
a gdy je urwie w popiół się obrócą, jako tenże Josephus [historyk Józef Flawiusz]
pisze, tegom tam nie widział, ba i mniemasz teraz nic; także też, aby miała być statua
żony Lotowej solna, której choć utrącają, jednak zasię bywa cała, tych czasów nic nie
słychać […]. Strasznie pójźrzeć na to jezioro, co góry około wielkie i głuche, więc
woda tak się mieni gęsta, szpetna i bardzo śmierdząca, a gdy jej kropli na język puści
(jakośmy kosztowali), barzo gryzie i smród jeszcze głowę zaraża”32.
W Ziemi Świętej Radziwiłł obserwował arabskich mieszkańców i podkreślił dużą
wrogość Arabów do Turków, zaznaczając ich ciągłe wzajemne konflikty. Zauważył
też walki między samymi Arabami. Jednak podczas podróży po Palestynie karawana
księcia nigdy nie została napadnięta, czy okradziona. Napastników zawsze dawało
31. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła peregrynacja do Ziemi Świętej (1582–1584), [w:] Archiwum do
Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 15, cz. 2, Kraków 1925, s. 31.
32. Cyt. za: J. S. Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej…, s. 32.
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się czymś „obłaskawić”, w przeciwieństwie do Italii, kraju chrześcijańskiego, gdzie
uzbrojona banda obrabowała „Sierotkę” i jego orszak. Radziwiłł zauważył dobrą
współpracę franciszkanów z władzami tureckimi, a pominął milczeniem konflikty
między samymi chrześcijanami, prawdopodobnie nie chcąc zrażać do siebie litewskich
i ruskich prawosławnych. Muzułmanów nazywał „sprośnym pogaństwem”, a wynikało
to przypuszczalnie z tego, że jako konwertyta na katolicyzm nie mógł przekroczyć
obowiązujących wówczas zasad33. Z Ziemi Świętej książę wraz ze swoją świtą udał
się do Jaffy, skąd popłynął do Trypolisu, a następnie do Egiptu, gdzie spędził dwa
miesiące. 18 VIII 1583 r. jako pierwszy Polak stanął na wierzchołku słynnej piramidy Cheopsa. Zimę spędził na Krecie, nie domagając z powodu zmęczenia w długiej
podróży. Na początku marca 1584 r. przybył do Apulii we Włoszech, a stamtąd przez
Wiedeń powrócił 2 lipca t.r. do Nieświeża34.
Podstawą sporządzonej w l. 1590–1591 relacji były prawdopodobnie notatki spisywane na bieżąco w trakcie samej podróży. Autor wykorzystał istniejące różnego
rodzaju opracowania geograficzne. Oryginalny tekst polski opracował i wydał po
łacinie kanonik warmiński Tomasz Treter pt.: Hierosolymitana peregrinatio illustrissimi domini Nicolai Christophori Radzivili… (Braniewo 1601). Kanonik ujął luną
narrację diariusza w formę czterech listów pisanych przez „Sierotkę” do anonimowego przyjaciela. To wydanie łacińskie cieszyło się dużą popularnością ropie i było
często wznawiane drukiem. Przetłumaczył je na język polski ks. Andrzej Wargocki
i to powtórne polskie opracowanie ukazało się drukiem w Krakowie w 1607 r. jako
Peregrynacja albo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej… W 1616 r. zmarł książę Radziwiłł „Sierotka”, dożywając wielkiego triumfu swojego dzieła35. Do XIX w. przekład
ks. Wargockiego miał siedem wydań – ostatnie w 1847 r. we Wrocławiu. W 1925 r.
Jan Czubek wydał rękopis pierwotnej wersji Peregrynacji, uzupełniony i poprawiony
przez Leszka Kukulskiego w 1962 roku36. Tłumaczenie ks. Wargockiego wpłynęło
niekorzystnie na dalszą polską literaturę dotyczącą krajów Lewantu, zwłaszcza Palestyny. Późniejsi podróżnicy obawiali się bowiem konkurować z wyjątkowo udanym

33. S. A. Korwin, Stosunki Polski…, s. 138–144.
34. B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII w., Łódź 1950, s. 189.
35. M. Nowak, Świat chrześcijański…, s. 44-45.
36. H. E. Wyczawski, Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Sierotka”, [w:] Słownik polskich teologów katolickich,
t. 3, Warszawa 1982, s. 489.
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dziełem Radziwiłła, z drugiej zaś strony to dosyć obiektywne źródło kształtowało
polski obraz świata arabskiego do końca XVIII stulecia37.
Ostatnim XVI-wiecznym pielgrzymem polskim do Ziemi Świętej był Hieronim
Strzała. Przybył on do Jerozolimy 18 VII 1599 r., wypełniając ślub złożony podczas
choroby, a przy okazji dokonał dla Mikołaja Zebrzydowskiego pomiarów stacji Drogi
Krzyżowej, które zostały wykorzystane przy zakładaniu słynnej Kalwarii Zebrzydowskiej38. Przywiózł on również swojemu panu dwa gipsowe modele kaplic jerozolimskich: Krzyża Świętego i Bożego Grobu.

Przedstawiciele polskich pątników do Ziemi Świętej z XVII i XVIII
stulecia
Sobór Trydencki, którego znaczenia dla rozwoju Kościoła nie można zbyt wysoko
cenić, bo „wszelka miara okazuje się za mała w porównaniu z jego wielkością”39, na
25 sesji stanął w obronie katolickiej istoty pielgrzymek. W XVII w. w Europie wzmógł
się ruch pielgrzymkowy, natomiast w Rzeczypospolitej Obojga Narodów nastąpiło jego osłabienie w odniesieniu do pielgrzymek w kierunku Palestyny. Głównymi
przyczynami tego zjawiska były wojny polsko-tureckie i powstanie ośrodków kultu
Męki Pańskiej wewnątrz kraju (Kalwaria Zebrzydowska, Wejherowska, Pacławska,
Kodeńska, Krzeszowska, Wambierzycka, Wileńska i inne). Cały wiek XVII określany jest jako „stulecie wojen” i ta sytuacja nie sprzyjała wyjazdom z kraju. Szlachta
musiała bronić ojczyzny, a w krótkich okresach pokoju brakowało czasu i pieniędzy
na dłuższe „wojaże”40. Należy też wspomnieć, że na skutek wojen prowadzonych
przez Polskę z Turcją w XVII w. nad Bosforem znalazły się tysiące polskich jeńców.
Po bitwie pod Cecorą w 1620 r. do niewoli dostał się sam hetman polski Stanisław
Koniecpolski, Jan i Łukasz Żółkiewscy, Marcin Kozanecki i wielu innych. Jednym
z bardziej znanych jeńców był Kozak, Bohdan Chmielnicki, późniejszy przywódca
powstania ukraińskiego, który spędził w Turcji dwa lata. Natomiast Piotr Sielecki,
również wzięty do niewoli po klęsce cecorskiej, przeżył na galerach 25 lat i dopiero

37. J. S. Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej…, s. 40.
38. M. Nowak, Świat chrześcijański…, s. 47.
39. L. Pastor, Geschichte des Päpste, t. 7, Freiburg 1923, s. 279.
40. M. Nowak, Świat chrześcijański…, s. 47.
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wtedy wrócił do Polski41. Pomimo tak niesprzyjających warunków politycznych lista polskich pielgrzymów zapisanych w Liber peregrinorum w Jerozolimie jest dość
pokaźna. Polskich pątników-podróżników było nawet więcej niż w XVI stuleciu,
ale zmalał ich procentowy udział w ogólnej liczbie pielgrzymów. Szczegółowe dane
na ich temat podał Jan Stanisław Bystroń42. O pielgrzymach z kręgów szlacheckich
posiadamy jedynie krótkie informacje. Wśród pątników były kobiety, jak Agnieszka
Wolska (1648), czy Anna Teresa Rutkowska (1662). W 1669 r. w Ziemi Świętej przebywał Franciszek de Mesgnien Meniński, uczony orientalista.
Do naszych czasów zachowała się mała ilość relacji z odbytych pielgrzymek. Można jedynie wymienić opis Ziemi Świętej w języku hebrajskim, autorstwa Karaima
Samuela Jemsela, wydanym w Szwecji i przetłumaczonym na łacinę i język francuski43. Zachowała się również, spisana w języku polskim, relacja biskupa unickiego
Melecjusza Smotryckiego44. Autor w swoim opracowaniu kładł główny nacisk na
kwestie dogmatyczne i polemikę z przeciwnikami unii w łonie prawosławia. Do Ziemi
Świętej oczywiście udawali się polscy franciszkanie, np. o. Jan z Ostrołęki, o. Maciej
Krajewski i o. Franciszek Rymer.
Pokój karłowicki, zawarty w 1699 r., zakończył okres wojen polsko-tureckich. Jednak wojna północna, trwająca w l. 1700-1721, przyczyniła się do ruiny gospodarczej
Rzeczypospolitej i dużego spadku liczby podróżników, w tym pielgrzymów do Palestyny. Czasy saskie stanowią najsłabiej opracowany okres polskich kontaktów z Ziemią
Świętą, przede wszystkim z powodu braku dostępu do Liber peregrinorum tego okresu.
Oczywiście do Jerozolimy udawali się w dalszym ciągu polscy franciszkanie, m. in.
o. Placyk Trzciński (Teściński), o. Franciszek Radoński, o. Krzysztof Rozdrażewski
(Rozrażewski), o. Kazimierz Nerlich45. Nie pozostawili oni jednak spisanych relacji.
Natomiast do naszych czasów zachowały się trzy relacje rękopiśmienne, autorstwa
innych franciszkanów. Pierwszym z nich był o. Hieronim Lisowski, który w 1737 r.
podjął pracę w Kustodii Ziemi Świętej. Przebywał w Nazarecie, a od sierpnia do

41. J. Łątka, Polacy w Turcji, Lublin 1980, s. 12.
42. J. S. Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej…, s. 42–44.
43. A. Korwin, Stosunki Polski…, s. 154.
44. M. Smotrycki, Apologia peregrynatiey do krajów Wschodnych przez mię Meletiusza Smotryckiego
[…] roku 1623 y 24 obchodzoney przez fałszywą Bracią słownie y na pismie spotwarzoney do
przezacnego narodu Polskiego oboiego stanu Duchownego y Szlacheckiego, Lwów 1628.
45. A. J. Szteinke, Polscy Bracia Mniejsi…, s. 183–184, 144–145, 122–123.
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października 1739 r. był gwardianem klasztoru franciszkańskiego przy Grobie Pańskim w Jerozolimie, a następnie gwardianem klasztoru w Betlejem. Do Polski wrócił
w 1742 r. objął funkcję m.in. gwardiana klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmarł
w 1759 r. w Radomiu. Napisał dokładny przewodnik po wszystkich sanktuariach
Ziemi Świętej pt. Krótkie opisanie niektórych miejsc świętych w Palestynie albo Ziemi
Świętej, pozostający w rękopisie w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (sygn. 355)46.
Drugim autorem relacji podróży do Ziemi Świętej był o. Andrzej Jordan, pochodzący z Moraw. W l. 1755–1759 przebywał w Egipcie i Palestynie. Od kwietnia do
października 1757 r. był gwardianem klasztoru przy Bożym Grobie w Jerozolimie,
a następnie pełnił funkcję przełożonego klasztoru w Betlejem. Po powrocie do Polski
został gwardianem klasztoru w Rzeszowie, gdzie zmarł w 1791 r. Jego relacja z podróży
po Ziemi Świętej, napisana po łacinie, znajduje się w Archiwum Prowincji Bernardynów w Krakowie (sygn. XXII-a-2)47. Następnym misjonarzem franciszkańskim, który
pozostawił relację z podróży do Palestyny był o. Antoni Burnicki, z prowincji litewskiej
bernardynów. Swoją pracę w Kustodii Ziemi Świętej rozpoczął w 1762 r. w Aleksandrii.
Przebywał następnie w Nazarecie, Ain Karem i Betlejem. Od maja do sierpnia 1764 r.
był gwardianem klasztoru franciszkańskiego przy Grobie w Jerozolimie. Swoją podróż
opisał w diariuszu, pozostającym w rękopisie w Archiwum Prowincji Bernardynów
w Krakowie (sygn. S-wi-2). Jedynie niewielki fragment tejże relacji ukazał się drukiem w „Pamiętniku Religijno-Moralnym” w połowie XIX stulecia48. Po powrocie
do kraju o. Antoni został sekretarzem i definitorem w swojej prowincji, a następnie
gwardianem w Cytowianach na Żmudzi. Tam z jego inicjatywy i podanych planów
zakonnicy wznieśli, tuż po śmierci swojego przełożonego w 1770 r., przy kościele
klasztornym „małą kalwarię”49.
Ostatnim franciszkaninem, który pozostawił łaciński opis miejsc świętych w Palestynie, był o. Jan Kanty Solik, reformata śląski, pochodzący prawdopodobnie z Zabrza.

46. H. E. Wyczawski, Lisowski Hieronim, [w:] Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, Warszawa
1981, s. 280.
47. W. Murawiec, Jordan Andrzej, [w:] Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, Warszawa 1981,
s. 198–199.
48. A. Burnicki, Opisanie kościoła Grobu Pana Jezusa, „Pamiętnik Religijno-Moralny” 32: 1857,
s. 46–62; 601–611.
49. K. Grudziński, Burnicki Antoni, [w:] Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, Warszawa 1981,
s. 78.
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Pracował na misjach w Albanii i był na służbie Kustodii Ziemi Świętej. W l. 1707,
1710, 1713 i 1719 przywoził do Palestyny pieniądze, które udało mu się zebrać w swojej prowincji czeskiej św. Wacława jako wicekomisarzowi Ziemi Świętej. W 1716 r.
w Brnie wydał łaciński opis miejsc świętych w Palestynie50.
Spośród podróżników świeckich liczyła się przede wszystkim relacja Tomasza
Stanisława Wolskiego51. Jako 25-letni młodzieniec w 1725 r. wyruszył w podróż-pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Przez Wiedeń, Graz, Capo d’Istria dotarł do Wenecji.
Stamtąd udał się do Rzymu, aby uzyskać zgodę papieską na odbycie pielgrzymki do
Ziemi Świętej. Mając błogosławieństwo papieża Benedykta XIII, podążył na Sycylię,
skąd odpłynął na Maltę. A następnie na statku zawinął do portu w libańskim Trypolisie. Kierując się na Sydon, znalazł się w Bejrucie, a stamtąd drogą lądową w towarzystwie innych podróżnych dotarł do Sydonu, gdzie uczestniczył w obchodach
świat wielkanocnych 1726 r. Statkiem francuskim dopłynął do Jaffy, gdzie zamieszkał w tamtejszym hospicjum franciszkańskim. Wreszcie pod koniec kwietnia stanął
przed murami Jerozolimy, w której przebywał ok. dwóch miesięcy. Młody pielgrzym
zatrzymał się w gościnnym klasztorze franciszkańskim przy kościele Najświętszego
Zbawiciela. W towarzystwie jednego z zakonnych braci rozpoczął dokładne zwiedzanie Świętego Miasta i okolic. Wśród licznych miejsc świętych nawiedzanych przez
polskiego pątnika były m.in. dolina Jozafata, ogród Getsemani, Betania, Plac Świątynny, kościół św. Anny, bazylika Grobu Świętego. Z Jerozolimy wybrał się do Betlejem,
gdzie spędził kilka godzin, a następnie o Ain Karem, przebywając w mieście św. Jana
Chrzciciela około jednego tygodnia. W końcu czerwca 1726 r. Tomasz Stanisław
dawną trasą przez Ramla wrócił do Jaffy, skąd statkiem popłynął do Akki. Stamtąd
wyruszył do Nazaretu, gdzie odwiedził grotę Zwiastowania, wszedł również na Górę
Tabor, podziwiając zieloną Galileę. Dalej pojechał do Tyberiady, by zanurzyć nogi
w Jeziorze Galilejskim. Następnie udał się na jego północne wybrzeże i przez Kanę
Galilejską powrócił do Nazaretu. Pomimo udaru słonecznego ponowie pojechał do
Akki, a stamtąd statkiem popłynął do Sydonu. Tam wsiadł na okręt, który po trzy50. B. Zimolong, Schlesische Franziskaner des 17. und 18. Jahrhunderts im Hl. Lande, [w:] I.M.
Freudenreich (red.), Kirchengeschichtliche Studien P. Michael Bihl OFM als Ehrengabe dargeboten,
Komas im Elsass 1941, s. 270–271.
51. T. S. Wolski, Illustris Peregrinatio Ierosolimitana latius protracta per tres insigniores mundi partes
a THOMA STANISLAO WOLSKI Nobili Poloni Peregrino Jerosolimitano nempe per Europam,
Asiam, et Africam, Lwów 1737.
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tygodniowym rejsie dopłynął do Aleksandrii, gdzie przebywał dwa tygodnie. Ze
względu na panujące upały zrezygnował z podróży do Kairu i na Synaj. Wsiadł więc
na statek i płynąc obok Peloponezu, Krety i Sycylii dotarł pod koniec września do
portu Livorno. Tam po 12-tu dniach kwarantanny zszedł na ląd Europy, kończąc swoją
pielgrzymkę do Ziemi Świętej i bliskowschodni odcinek swojej podróży. Z Livorno
Wolski podążył do Rzymu, gdzie na prywatnej audiencji przyjął go papież Benedykt XIII. Przedstawił on Ojcu Świętemu dzieje swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej
i nakłaniał go do ogłoszenia nowej krucjaty przeciwko Turkom. Papież pochwalił
religijną gorliwość polskiego podróżnika i doradził mu, aby swój plan przedłożył
przebywającym w Rzymie kardynałom. Ponadto został on odznaczony tzw. krzyżem
złotym, nadawanym kawalerom Grobu Bożego. Oprócz tego pielgrzym otrzymał wiele
relikwii, odpustów i pewną sumę pieniędzy52. Daleka była jeszcze droga Wolskiego
do Polski, która prowadziła przez Francję, Anglię, Niderlandy, Włochy, Turcję do
Kamieńca Podolskiego. W kraju naszemu wędrowcowi nie powiodło się w życiu
osobistym. Nie posiadając własnego majątku, starał się bezskutecznie o starostwo
u króla Augusta III Sasa. Prawdopodobnie do końca życia pozostał kawalerem i jako
biedny szlachcic błąkał się od dworu do dworu. Niemal całe jego życie upłynęło mu
na podróżach i usiłowaniu wskrzeszenia idei krucjat w celu uwolnienia Ziemi Świętej
z rąk Turków. Zmarł jako 72-letni pielgrzym-podróżnik, goszcząc w hospicjum św.
Stanisława w Rzymie, przeznaczonym dla ubogich pielgrzymów z Polski53.
Jak można ocenić napisaną wkrótce po przybyciu do kraju relację Tomasza Stanisława Wolskiego z odbytej podróży do Ziemi Świętej, krajów Bliskiego Wschodu
i Europy Zachodniej? Obszerne dzieło napisane prozą po łacinie, zostało wydane
w 1737 r. w drukarni Bractwa Świętej Trójcy we Lwowie. Relacja posiada tak dużo
odnotowanych w l. 1725–1732 szczegółów, że nie ulega wątpliwości, iż podróżnik
prowadził systematycznie diariusz. Aczkolwiek autor ani razu nie powołał się na opis
peregrynacji autorstwa Radziwiłła „Sierotki”, to jednak widoczne jest naśladowanie
XVI-wiecznego bestselleru. Wiarygodność opisów należy uznać za znaczną, zwłaszcza wtedy, gdy przedstawione opisy nie dotyczą osoby bohatera oraz jego czynów.
Wiarygodność tę potwierdza również zgodność licznych szczegółów historycznych
z innymi zapisami źródłowymi. Z pewnością fantazję Polaka musiał hamować fakt, iż
52. W. Chomętowski, Pielgrzymki do Ziemi Świętej i sąsiednich krain, Warszawa 1874, s. 114.
53. W. Müller, Pielgrzymki polskie do Rzymu w XVIII wieku, [w:] Żeby nie ustała wiara. Katolicki
Uniwersytet Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, Lublin 1990, s. 557.
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wiele zdarzeń opisywanych przez niego mogło zostać zweryfikowanych przez powracających do Polski zakonników, zwłaszcza franciszkanów i jezuitów, a także kupców,
dyplomatów, wędrowców, pątników54.
O pozostałych podróżnikach z Polski do Ziemi Świętej z czasów sasko-stanisławowskich posiadamy jedynie rozproszone wzmianki w niektórych ówczesnych źródłach.
XIX-wieczny powieściopisarz Ignacy Chodźko (1794–1861) napisał w Podaniach
litewskich o pochodzącym z Litwy staroście Janie Dadźbogu Niewiadomskim, który
za nieumyślne zabójstwo zakonnika-jezuity otrzymał jako pokutę odbycie pielgrzymki
do Jerozolimy. Starosta wypełnił nałożoną pokutę. Jego peregrynacja prawdopodobnie
miała miejsce w drugiej dekadzie XVIII w., gdyż pontyfikat papieża Klemensa XI,
który wydał mu brewe, potwierdzające odbycie pokuty, trwał w l. 1700–1721. Tenże
pisarz przekazał również opis wyglądu pielgrzyma polskiego z XVIII stulecia: „Miał
on na sobie z grubego sukna, krojem zakonnego habitu, sutannę, ściśniętą czarnym
skórzanym pasem, różaniec z figurą Ukrzyżowanego drewnianą, ale misternej roboty,
wisiał mu na piersiach, a w ręku miał kij długi, na którym u wierzchu przywiązana
tykwa, jako widome godło pobożnego wotum, pożyteczne razem na zapas wody
ochładzającej znużonego wędrowca. Okrywał zaś to wszystko szerokim płaszczem
z podobnież grubego paklaku, a głowę, kapturem odeń, chroniącym go i teraz od
zimna i szronu55.
Podobnie jak Chodźko, inny polski pisarz Z. Kaczkowski (1825–1896) w swojej
książce pt. Swaty na Rusi wykorzystał ustne tradycje oraz druki i rękopisy z XVIII w.
Ponadto, jak sam zauważył we wstępie, podał te źródła „krytycznej analizie”. W książce ukazał sylwetki dwóch świeckich pielgrzymów do Ziemi Świętej. Jednym z nich
był nieznany szlachcic z Puszczy Białowieskiej, żołnierz wojsk koronnych, który nie
mogąc się odnaleźć w żołnierskiej kompanii i będąc pozbawionym majątku, został
„wiecznym” pielgrzymem. Natomiast drugim pątnikiem był Jan Ołtarzewski, szlachcic
piński, który postanowił odbyć pielgrzymkę do Jerozolimy po utracie „ukochanej
Anulki”. Zmarł on w Jerozolimie i tam został pochowany56. Z utworu Henryka Rzewuskiego (1781–1866) pt. Pamiątki Soplicy dowiadujemy się o niejakim panu Bieleckim, który ślubował Bogu odbycie pielgrzymki do Ziemi Świętej. Jednak pewien
dominikanin zamienił mu ślub i polecił wszystkie zgromadzone pieniądze prze54. M. Nowak, Świat chrześcijański…, s. 128–148.
55. I. Chodźko, Podania litewskie. Pisma, t. 7, Wilno 1874, s. 72–85.
56. Z. Kaczkowski, Swaty na Rusi, [w:] tenże, Dzieła, t. 1. Warszawa 1874, s. 1–44, 341–342, 357.
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znaczyć na uzbrojenie konfederatów barskich57. Pamiętnikarz Adam Moszczyński
(1731–1823) opisał w Pamiętniku do historii polskiej w ostatnich latach panowania
Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego sprawę pewnej bogatej podkomorzyny poznańskiej, której jezuici wyperswadowali pielgrzymkę do Ziemi Świętej
i przekonali ją, iż chodząc po pokoju [sic!] może uzyskać te same odpusty, które
stałyby się jej udziałem, gdyby naprawdę wyruszyła w tak daleką podróż. Jezuici obliczyli odległość pomiędzy Poznaniem a Jerozolimą i tyle mil polecili podkomorzynie
przejść po pokoju. Udało im się nawet uzyskać dla takiej „pątniczki” odpowiednie
odpusty w Rzymie58. Czasy staropolskie zamyka podróż franciszkanina-reformaty
Józefa Drohojowskiego (1739–1811), który w l. 1788–1791 pracował w Palestynie jako
misjonarz. Pozostawił on relację, napisaną po łacinie i wydrukowaną bezimiennie.
Pierwsze polskie wydanie ukazało się w 1812 r. tuż po śmierci autora w opracowaniu
Jana Nowickiego i miało trzy reedycje59. Niestety dzieło to zostało przeładowane
erudycją i posiada wiele błędów w opisie islamu, a autor odznacza się wrogością do
muzułmanów60.

Podsumowanie
Pielgrzymowanie Polaków do miejsc uważanych za święte ze względu na szczególne
działanie w nich Boga w celu spełnienia określonych aktów religijnych, będących
wyrazem pobożności lub pokuty, zawsze było żywe w czasach staropolskich. Polscy pielgrzymi podążali do sanktuariów krajowych, których liczba ciągle wzrastała oraz zagranicznych, z których najsłynniejszą była pielgrzymka do Ziemi Świętej
w celu odwiedzenia Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Nie zwracając uwagi na wielkie
trudności i niebezpieczeństwa podczas drogi oraz koszty, pątnicy z różnych stron
Rzeczypospolitej utartymi szlakami docierali do Ziemi Świętej. W średniowieczu

57. H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, Warszawa 1983, s. 19–22.
58. A. Moszczyński, Pamiętnik do historii polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego, Warszawa 1907, s. 29.
59. J. Drohojowski, Pielgrzymka X. Józefa Drohojowskiego, reformata do Ziemi Świętej, Egiptu, niektórych Wschodnich i Południowych kraiów…, Kraków 1812, wyd. II, Wilno 1822, wyd. III, Berdyczów
1829, wyd. IV, Wilno 1846.
60. M. Arafe, Świat arabski w piśmiennictwie polskim XIX wieku, [w:] N. Jord, M. Arafe, Koran rękopiśmienny w Polsce. Świat arabski w piśmiennictwie polskim XIX wieku, Lublin 1994, s. 116–118.
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pierwszymi przybyszami do Palestyny byli uczestnicy wypraw krzyżowych. Później
wśród pielgrzymów polskich byli książęta, szlachta i bogaci mieszczanie oraz duchowni. Szczególną rolę odegrali franciszkanie, stróże Bożego Grobu. Opiekowali
się oni nie tylko świętymi zabytkami, lecz również pątnikami, zapewniając im pobyt
w hospicjach. W XVI stuleciu wskutek reformacji protestanckiej nastąpiło załamanie
ruchu pielgrzymkowego w Europie, a Ziemia Święta była pod panowaniem tureckim.
W obronie katolickiej istoty pielgrzymek wystąpili ojcowie Soboru Trydenckiego,
a wielką rolę w szerzeniu idei pątniczej zaczęli odgrywać wszechstronni jezuici, bez
których nic, albo niewiele działo się w XVII-wiecznym Kościele. Wśród polskich
pielgrzymów był książę Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”, autor słynnej relacji
z podróży, pt.: Hierosolymitana peregrinatio. W XVII w. w Rzeczypospolitej Obojga
Narodów nastąpiło osłabienie w odniesieniu do pielgrzymek w kierunku Palestyny.
Głównymi przyczynami tego zjawiska były wojny polsko-tureckie i powstanie ośrodków kultu Męki Pańskiej wewnątrz kraju. Jednak w Liber peregrinorum w Jerozolimie
liczba polskich pątników-podróżników jest spora. W czasach saskich nadal najwięcej
polskich pielgrzymów było ze środowiska franciszkanów. Najwybitniejszym jednak
pątnikiem podróżnikiem był Tomasz Stanisław Wolski, ubogi szlachcic, autor znakomitej relacji podróżniczej pt. Illustris Peregrinatio Ierosolimitana.

Streszczenie
Polscy pielgrzymi do Ziemi Świętej w czasach staropolskich
Autor w syntetycznym ujęciu przestawił problematykę polskich pielgrzymów do Ziemi
Świętej od średniowiecza do końca czasów staropolskich. W opracowaniu pojawili się
polscy książęta i rycerze z epoki średniowiecza, na czele z uczestnikami wypraw krzyżowych, przedstawiciele polskiej szlachty, mieszczaństwa i duchowieństwa. Najwięcej
było franciszkanów, którzy pełnili funkcję stróżów Bożego Grobu w Jerozolimie.
Niektórzy przywozili z Jerozolimy plany miejsc świętych, wykorzystywane do budowy
licznych kalwarii, będących wyrazem kultu Męki Pańskiej. Kilkunastu polskich pątników pozostawiło relacje z podróży do Palestyny. Wśród nich na szczególną uwagę
zasługuje XVI-wieczna relacja księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” oraz
znakomite opracowanie Tomasza Stanisława Wolskiego, szlachcica z doby saskiej.
Słowa kluczowe: pielgrzymi, Ziemia Święta, wyprawy krzyżowe, Jerozolima, Rzeczypospolita Obojga Narodów, franciszkanie, relacje podróżnicze.
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Summary
Polish pilgrims to the Holy Land in the old Polish times
The author, in a synthetic approach, presents the problems of Polish pilgrims to the
Holy Land from the Middle Ages to the end of Old Polish times. The study includes
Polish princes and knights from the Middle Ages, led by participants of the Crusades,
representatives of the Polish nobility, bourgeoisie and clergy. The most numerous were
the Franciscans who acted as the guardians of the Holy Sepulcher in Jerusalem. Some
brought from Jerusalem plans for holy places, which were used to build numerous
calvaries, which were an expression of the cult of the Lord’s Passion. A dozen or so
Polish pilgrims left an account of their trip to Palestine. Among them, the sixteenthcentury account of Prince Mikołaj Krzysztof Radziwiłł “Orphan” and an excellent
study by Tomasz Stanisław Wolski, a Saxon nobleman, deserve special attention.
Keywords: pilgrims, Holy Land, Crusades, Jerusalem, Polish-Lithuanian Commonwealth, Franciscans, travel relations.
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Motywacja a jakość pracy pracownika
Iwona Lis1

Wstęp
Bardzo bogata jest wiedza na temat motywacji, zagadnienia przynależnego do psychologii, ale będącego też od wielu lat przedmiotem zainteresowania teorii i praktyki
zarządzania, zwłaszcza zaś zarządzania personelem. Świadczy o tym ogromna liczba
publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat mechanizmów motywowania (motywacji) zachowań ludzi w organizacji. Znajomość tych mechanizmów
i umiejętność ich zastosowania, czyli inaczej mówiąc kompetencja motywowania
jest jednym z czynników sukcesu w kierowaniu ludźmi. W kontekście zarządzania
zasobami ludzkimi interesuje naukowców przede wszystkim kwestia motywacji do
pracy. Za pomocą tego terminu opisuje się wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania
ludzi w procesie pracy. Z tego punktu widzenia podstawowe znaczenie mają dwa
ujęcia motywacji do pracy, czyli ujęcie atrybutowe i ujęcie czynnościowe2. Wiara
w funkcjonowanie firmy i pracę zespołu spełni się tylko wtedy, gdy zorganizowana
zostanie praca we wszystkich działaniach i będzie wszechobecne zaufanie. Tak więc,
motywowanie a jakość pracy…?

Zarządzanie motywacją
Wszyscy pracownicy są w pewien sposób motywowani. Tego faktu psychologicznego często nie dostrzegają menedżerowie, którzy mówią o potrzebie motywacji
pracowników. Dla psychologów „motywacja jest pojęciem powiązanym z siłą i kierunkiem ludzkiego zachowania”3. Zadaniem menedżerów jest powiązanie motywacji
pracowników z potrzebami organizacji. Może to niekiedy wymagać, oprócz prób
oddziaływania na motywację pracowników, modyfikacji celów organizacji i metod
pracy. Zarządzanie motywacją jest procesem rozpoznawania potrzeb pracowników
i uwzględnienia ich w taki sposób, by osiągnąć efekty na wysokim poziomie. W środo1. Mgr inż. Iwona Lis, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku.
2. M. Kostera, Zarządzanie personelem, Warszawa 2000, s. 202.
3. G. Łuczkiewicz, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000, s. 300.
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wisku zawodowym oznacza to uwzględnienie potrzeb, które ludzie wnoszą ze sobą do
miejsca pracy. Decyzje i działania dają znacznie większe szanse sukcesu, gdy są oparte
na sensownym modelu ludzkiego zachowania, niż wtedy, kiedy opierają się na błędnych założeniach4. Plany motywowania pracowników nie powiodą się jeśli nie będą
częścią pełnego, zintegrowanego i w pełni aktualnego schematu planowania pracy.
Jeśli celem jest konkurencyjność oraz wysoka jakość produktów i obsługa klientów,
konieczne jest osiągnięcie wysokiego poziomu motywacji powiązanej z celami firmy
i pracą zespołową. We wstępie wspomniano o bogatej wiedzy na temat motywacji.
Teraz należy powrócić do tych pojęć.
Motywacja do pracy w ujęciu atrybutowym jest wewnętrznym procesem regulującym zachowania ludzi w procesie pracy tj. wpływającym na ich decyzje dotyczące podejmowania pracy, angażowanie się w jej wykonanie oraz rezygnację z jej wykonania.
Tak rozumianą motywację należy odróżnić od innych ludzkich zachowań, takich jak
działania odruchowe oraz działania nawykowe. Na skali tych zachowań motywacja
dokonuje się bowiem między zachowaniami w formie odruchu oraz zachowaniami
w formie nawyków. Motywacja w ujęciu czynnościowym może być określana jako
motywowanie, czyli świadome i celowe oddziaływanie na zachowania ludzi w procesie pracy, przy wykorzystaniu wiedzy na temat determinujących je czynników.
W tym ujęciu motywowanie jest jedną z uniwersalnych funkcji kierowniczych5. Na
podstawie licznych badań nad motywacją do pracy można stwierdzić, że wspomniane
wewnętrzne i zewnętrzne czynniki są ze sobą wzajemnie powiązane, wchodzą w różnego rodzaju interakcje, wspólnie oddziaływają na zachowania ludzi. Motywację do
pracy można więc przedstawić w postaci procesu, w którym pracownik:
– uświadamia sobie niezaspokojone potrzeby;
– rozpoznaje warunki i możliwości ich zaspokajania;
– podejmuje działania ukierunkowane na osiągnięcie celów;
– osiąga określony poziom wykonania zadania, który jest oceniany;
– otrzymuje nagrody, które zaspokajają lub nie jego potrzeby;
– ocenia stopień zaspokajania potrzeb, co w konsekwencji prowadzi do rozbudowania nowych potrzeb lub modyfikacji istniejących.

4. O. Lundy, A. Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000, s. 302.
5. M. Kostera, Zarządzanie personelem…, s. 203.
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Na przestrzeni lat powstało wiele teorii starających się wyjaśnić fenomen motywacji
do pracy. Jedną z najbardziej znanych typologii teorii motywacji i stosowanych w literaturze z zakresu zarządzania, jest ich podział na dwie zasadnicze grupy:
– teoria treści;
– teoria procesu.
Teorie treści są ukierunkowane na wyjaśnianie wewnętrznych przyczyn, które
wyzwalają zachowania ludzi. W ich ramach następuje identyfikacja oraz klasyfikacja
potrzeb uznanych za źródło motywów sterujących tymi zachowaniami. Praktyczne
znaczenie tych teorii dla praktyk kierowania ludźmi polega na dostarczaniu informacji
o zróżnicowaniu ludzkich potrzeb, które wynikają z unikatowości poszczególnych
ludzi. Do najbardziej znanych teorii treści należą:
– Hierarchia potrzeb A. Maslowa wyróżniająca potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa przynależności i miłości, uznania i szacunku oraz samorealizacji;
– Dwuczynnikowa teoria potrzeb F. Herzberga identyfikująca dwie specyficzne grupy
czynników, a mianowicie motywatory, do których zalicza się czynniki związane
z pracą takie, jak np. osiągnięcia, treść pracy, uznanie, awans, rozwój oraz czynniki
higieny związane z szeroko rozumianym otoczeniem pracy, np. warunki pracy, pewność miejsca pracy, stosunki międzyludzkie, kompetencje szefa, wynagrodzenie;
– Teoria potrzeb C.P. Alderfera, wyróżniająca trzy potrzeby takie, jak: egzystencja,
rozwój oraz kontakt;
– Teoria trzech potrzeb, obejmująca potrzeby władzy, przynależności i osiągnięć6.
W każdym, nawet najmniejszym przedsiębiorstwie, zamierzony przez właściciela
wynik finansowy możliwy jest do osiągnięcia tylko wówczas, gdy pojedyncze osoby,
pracujące w wąskim zakresie zadań i odpowiedzialności, wykonają wszystkie czynności. Pod tym względem duże firmy różnią się od mikroprzedsiębiorstw jedynie
zwiększoną liczbą pracowników współwykonujących dany zakres działań. Z czasem
w zespole pojawia się dodatkowy, kierowniczy szczebel zarządzania, jednak nadal
zakres i specyfika koniecznych do realizacji zadań spoczywa na podstawowym szczeblu wykonawczym. Menadżerowie często zastanawiają się, w jaki sposób rozwiązać
problem niedostatecznego zaangażowania pracowników, podnieść ich satysfakcję
z pracy i zdążyć z firmowymi obowiązkami7.

6. M. Kostera, Zarządzanie personelem…, s. 294.
7. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2018, s. 52.
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Bez dobrze i rzetelnie pracujących ludzi nawet najlepiej zaplanowany projekt zakończy się porażką. A jaki pracownik to dobry pracownik? Oczywiście zmotywowany.
Motywowanie pracowników to ciężka kwestia, z którą zmaga się wielu pracodawców.
Jak skutecznie motywować pracowników? Jakie sposoby wykorzystywać w tym celu?
Oto próba odpowiedzi na pytanie, jak zwiększyć motywację zespołu. Jeśli współpracownicy się lubią, od razu lepiej pracują. Motywowanie pracowników to także
uświadomienie im, że mają na coś wpływ i że są ważnym elementem całej firmy, czy
projektu. Dlatego należy rozmawiać z pracownikami, pytać ich o zdanie i pomysły.
Dobrze też, żeby zespół był dobrze zintegrowany. Można to zrobić za pomocą spotkań czy wyjazdów po pracy lub chociażby podczas wspólnie spędzonych przerw
i zamawianiu wspólnie posiłków. Przyjazna firma to także samo miejsce pracy. Biuro
czy budynek musi być lubiany przez pracowników i prezentować się estetycznie. Tak
niewielkie zmiany, jak przemalowanie ścian, mogą poprawić nastrój pracowników.
Jak skutecznie motywować pracowników? Sprawdzą się tutaj różnego rodzaju nagrody materialne i finansowe. Mogą to być zarówno uznaniowe premie miesięczne
i kwartalne, jak i premie za zakończoną sukcesem realizację projektu. Jako nagrody
dla pracowników mogą też służyć vouchery czy bony na zakupy lub rozrywkę albo
dodatkowy dzień wolny. Nagradzanie pracownika umacnia też jego więź z firmą, który
czując się doceniony i usatysfakcjonowany, nie będzie szukał innego pracodawcy8.
Nowe umiejętności i wiedza to coś, co chce zdobyć każdy ambitny pracownik. Dlatego należy zapewniać pracownikowi narzędzia, takie jak IC Project do zarządzania
projektami, dzięki którym będzie mógł na bieżąco aktualizować wiedzę z obszaru,
w którym na co dzień porusza się, wykonując swoje obowiązki. Może to być też
zaprenumerowanie branżowego czasopisma czy wykupienie dostępu do jakiegoś
portalu o danej tematyce.
Sposoby motywowania pracownika dotyczą także możliwości nabywania nowych
umiejętności. Dzięki nim nie tylko będzie czuł się usatysfakcjonowany, ale z czasem
będzie mógł być delegowany do nowych zadań, do których nabył nowe kompetencje.
W tym pomogą szkolenia pracowników wewnętrzne i zewnętrzne. Czasami nie jest
nawet konieczne wychodzenie z firmy, aby takie szkolenie przejść. Można wykupić
dostęp do webinaru, dzięki któremu wystarczy tylko laptop i Internet. Do tego dobrze
przygotowany program szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Cytując za G. Kącicką

8. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, s. 173.
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(2018): „W procesie identyfikacji potrzeb szkoleniowych stosuje się różne sposoby
pozyskiwania informacji. Korzystanie z nich daje możliwość wglądu i szeroką analizę zasobów ludzkich w organizacji, a tym samym dokładne zdefiniowanie potrzeb
rozwojowych firmy i wskazanie kierunku przygotowania szkoleń”9. Równocześnie
G. Kącicka (2018) pisze dalej: „Powszechność szkoleń w dzisiejszych przedsiębiorstwach, prężnie rozwijający się rynek usług szkoleniowych oraz troska o racjonalne
wykorzystanie wzrastających budżetów szkoleniowych zmuszają do starannego zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych. Poza tym, rozpoznanie tych potrzeb pozwala
wskazać, czy istotnie pojawia się problem, który mamy zamiar rozwiązać poprzez
szkolenie oraz czy rzeczywiście takie szkolenie przyniesie oczekiwany efekt. Takie
rozpoznanie pozwala na wyeliminowanie zbędnych kosztów i ryzyko chybionego
szkolenia”10. I tu należy stwierdzić, że szkolenia, a w zasadzie cały system szkoleń
w organizacji jest czynnikiem motywującym do lepszej pracy i rozwoju zawodowego.
To, co motywuje pracowników, to także pochwały. Jednak nie tylko po zakończeniu danego projektu. Ważne jest, żeby czuli się doceniani cały czas. Według badań
przeprowadzonych kilka lat temu, aż 50% pracowników jest gotowych zmienić pracę
tylko dlatego, żeby zostać docenionym. Dlatego warto robić to często. Dobrze jest
dziękować za każdy materiał czy wykonane zadanie, które pracownik przesyła, np.
mailem w formie załącznika. Podziękowanie za takiego maila i potwierdzenie jego
odbioru powinno być standardem.
Kwestia bytności pracownika w firmie. Zastanowić się należy, czy na pewno konieczne jest, by każdy z pracowników przychodził do biura. Być może część osób może
pracować z domu. Jest to obecnie coraz powszechniejsze rozwiązanie cieszące się
popularnością i chętnie wybierane wśród pracowników. Można pozwolić na przykład
komuś na 3 dni pracy w domu, a 2 normalnie z biura, jeśli ważne jest zachowanie
kontaktu osobistego i spójności całego zespołu. Pobyt pracownika w firmie, a godziny w pracy. Elastyczne godziny pracy to także jeden ze sposobów na motywowanie
pracownika. To, że ktoś będzie pracował 8 godzin, nie znaczy, że zawsze musi być
w pracy w tym samych godzinach. Jeśli ktoś woli dłużej pospać, ma trening, czy musi
porozwozić dzieci do szkoły, to warto mu na to pozwolić. Niektóre firmy pozwalają

9. G. Kącicka, Szkolenie BHP narzędziem rozwoju zasobów ludzkich, „Karpacki Przegląd Naukowy”
2018, nr 3(27), s. 117.
10. Tamże, s.115.
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przychodzić swoim pracownikom do pracy między 6 a 10, byle tylko wypracowali
oni regulaminowe 8 godzin11.
Pracować w domu, pracować w firmie. Przygotowanie obiadu czy śniadania do
pracy zawsze zajmuje sporo czasu. Dlatego zainwestowanie w stołówkę czy catering
może być świetnym pomysłem. Nie tylko zmotywuje to bardziej pracowników, ale
pozwoli też na łatwiejsze pozyskiwanie nowych osób w przyszłości. Obiady pracownicze to dla kogoś nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy. Inną opcją jest
zaoferowanie pracownikom przekąsek w formie zdrowych batonów, czy też owoców.
W ankiecie przeprowadzonej przez Seamless ponad 57% pracowników stwierdziło,
że dzięki jedzeniowym benefitom poczuli się nagrodzeni i docenieni. Natomiast
38% skłoniłoby to do stwierdzenia, że ich pracodawca jest najlepszym możliwym12.

Motywacja a komunikacja
Dobra komunikacja i wzajemny szacunek to podstawa w każdym zespole. Pracodawca
musi też jasno przedstawić swoje oczekiwania względem pracownika i zadań, jakie
ma wykonać. Mimo, że pracodawcy się wydaje, że jako manager komunikowanie
z pracownikami ma opanowane perfekcyjnie, w rzeczywistości może być zupełnie
inaczej. Dlatego warto zapytać i porozmawiać z pracownikiem, czy na pewno wszystko
zrozumiał i wie, czego od niego się oczekuje. Należy przedstawić w miarę szczegółowy plan działania, tak żeby zarysowane były wszystkie działania i etapy, jakie trzeba
przejść, żeby zrealizować cel.
Jeśli szef widzi, że jakiś pracownik jest wyjątkowo ambitny, warto to wykorzystać
w dobrym tego słowa znaczeniu. Poprzez podnoszenie kwalifikacji przez szkolenia
połączone ze zwiększonym zakresem odpowiedzialności i obowiązków sprawi się,
że ta osoba będzie widziała swoją przyszłość w firmie. Motywowanie pracowników
to także dbanie o brak powtarzalnych zadań bez perspektyw na awans, czy większe
kompetencje. Inaczej z czasem taki pracownik może wykonywać swoje zadania mniej
rzetelnie, bo po prostu będzie nimi znudzony. I tu można odnieść się do kompetencji
pracowników i zarządzania nimi. Już wcześniej cytowana G. Kącicka (2021) dobrze
ujęła ten aspekt w swoich artykułach. „Zarządzanie kompetencjami to zarządzanie

11. K. Kobjoll, Motywacja, Wrocław 2007, s. 78.
12. Tamże…, s. 66.
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wszelkimi kompetencjami występującymi w organizacji. W ZZL mówi się również
o zarządzaniu kompetencjami zawodowymi, jako o sposobie prowadzenia polityki
personalnej w organizacji polegającym na tym, że kompetencje stają się ogniwem
łączącym działania z zakresu rekrutacji i selekcji, ocen pracowników, szkoleń, ścieżek
kariery, czy systemów motywacyjnych. Analiza zarządzania kompetencjami nakazuje
zwrócenie uwagi na cele tego procesu”13. I dalej G. Kącicka pisze: „Należy postawić
w tym miejscu pytanie: Kto zarządza? Zatem kompetencjami w organizacji zarządzają
zawsze te same podmioty, które zarządzają zasobami ludzkimi, czyli:
– naczelne kierownictwo;
– menedżer i specjaliści personalni;
– wszyscy kierownicy14.
Ważne jest doceniane każdego z osobna za sukcesy w pracy. Pamiętać należy, że
ludzie lubią opowiadać o swoim hobby, jeśli więc wiadomo, że np. któryś z pracowników startował w weekend w zawodach, należy zapytać go, jak mu poszło. Kosztuje
to bardzo niewiele, a może umocnić więzi pracownicze i sprawić, że ktoś poczuje się
doceniony i po prostu jak człowiek, a nie jak trybik w maszynie15.

Czynniki wpływające na poziom motywacji zespołu
Menadżerowie często zastanawiają się, w jaki sposób rozwiązać problem niedostatecznego zaangażowania pracowników, podnieść ich satysfakcję z pracy i zdążyć
z firmowymi obowiązkami. Trudność zarządzania zespołem wynika zarówno z konieczności doboru osób o wąskich kwalifikacjach zawodowych, często różniących się
doświadczeniem, ale przede wszystkim różnych pod względem charakterologicznym.
Istnieje jednak szereg czynników wspólnych dla większości pracowników, których
poznanie może w znacznym stopniu nie tylko ułatwić menadżerowi kierowanie,
pomoże również wpływać na poziom motywacji grupy.
Na motywację pracowników mają wpływ dwie grupy elementów: czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne. Czynniki zewnętrzne, czyli wszystko to, co przedsiębiorstwo, dyrektor i kierownicy mają do dyspozycji:
13. G. Kącicka, Warto zarządzać kompetencjami…?, „Karpacki Przegląd Naukowy” 2021, nr 1(35),
s. 100.
14. Tamże, s. 107.
15. T. Listwan, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo KADRY, Wrocław 1998, s. 187.
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– system benefitów pozapłacowych, systemy premiowe;
– pakiety rekreacyjno-socjalne, dofinansowania do rozwoju ścieżki kariery itd.
Czynniki wewnętrzne, czyli imperatywy oraz mechanizmy inicjujące pojawienie się:
– chęci podjęcia wyzwania (w projektach doraźnych);
– osiągnięcia wyższych rezultatów niż zazwyczaj (w zadaniach stałych, ciągłych,
wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku);
– wytrwania w działaniu aż do uzyskania rezultatu (w projektach dodatkowych,
długotrwałych, o znaczeniu rozwojowym dla przedsiębiorstwa oraz samego pracownika16.

Sposoby motywowania pracowników
Poniżej opisane zostaną jedynie czynniki wewnętrzne, jako, że często pula motywatorów zewnętrznych jest określona, wyznaczona przez zarząd i menadżer rzadko ma
wpływ na jej powiększenie. Dodatkowo po pewnym czasie przyznawane beneficja
postrzegane są jako należność, przez co słabnie ich funkcja motywacyjna. Rozpatrzyć
należy wobec tego (wybrane) wewnętrzne motywatory, lecz z perspektywy możliwości
wpłynięcia na nie lub utrzymania ich na pewnym poziomie przez menadżera, a zatem
z zewnątrz. Z tą różnicą, że oznacza to wpływ na zespoły cech każdego człowieka,
a nie bon zakupowy. Dla pracownika istotne znaczenie ma świadomość, że działanie
przyczyni się do wzrostu wyników, jakie osiąga przedsiębiorstwo. Nie muszą być to
wyniki wymierne (wzrost produkcji, sprzedaży, dochodu). Jeżeli mówimy o zespole
w jednostkach urzędów, organizacji pożytku publicznego, ośrodkach kultury itd.,
wynikiem jest również wzrost znaczenia danej jednostki w okręgu, usprawnienie
obsługi interesantów, partycypacji w kolejnych przedsięwzięciach, odpowiedź na nowe
potrzeby otoczenia17. Niezależnie zatem od misji organizacji, szczątkowe zadania
będą realizowane z większym zaangażowaniem, jeśli skutki będą trwałe i rokujące.
Wynika to z potrzeby poczucia sensu oraz pewności, że starania nie będą zmarnowane,
a przyczynią się do osiągnięcia czegoś wartościowego. Kiedy pracownicy dostrzegają
wartość tego, co robią, wzrasta ich wysiłek w osiągnięcie wyższych efektów pracy.
Dlatego motywując zespół, należy jego członkom pokazać perspektywę. Uświadomić

16. Tamże, s. 102.
17. O. Lundy, A. Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi…, s. 111.

182

Iwona Lis

znaczenie danego działania dla otoczenia, organizacji, grupy, samego pracownika18.
Angażowanie pracowników już w początkową fazę definiowania celów buduje podwaliny pod pozytywną motywację, z której będziemy czerpać – zarówno menadżer,
jak i pracownicy - w trakcie realizacji. Pracownik dostrzega swoją rolę, znaczenie jego
umiejętności oraz doświadczenia. Zwiększa się też poczucie przydatności, istotności
jego osoby w całości, współwłasności celu, co z kolei przekłada się na wzrost odpowiedzialności za osiągnięte rezultaty.
Poprzez wkład własny poniekąd nabywa on udział w przedsięwzięciu. Ponieważ
ludzie chętniej umacniają to, co sami tworzą, wsparcie ekspanduje na osoby partycypujące w działaniu. W razie konieczności pracownicy będą sobie pomagać, wzajemnie motywować, ponieważ wspólnie stali się - przynajmniej do czasu osiągnięcia
celu – właścicielami zadania. Łańcuch wynikających z tego faktu korzyści nie kończy
się na tym ogniwie. W dalszej kolejności rodzi się poczucie spełnienia, zwłaszcza,
jeśli udaje się sprawnie zniwelować pojawiające się przeszkody19. Współwłasność
celu wpływa na morale zespołu, a poprzez zachęcanie do podejmowania coraz trudniejszych zadań, cały zespół podnosi swoje kwalifikacje. Pracownicy rozwijają się,
podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie, gdy mają jasno wytyczone cele,
jednak warto zwrócić tutaj uwagę na ludzi młodych, bądź delegowanych do zadania, którego nigdy dotąd nie mieli szansy realizować. Osoby te lepiej sprawdzą się,
gdy powierzymy im zadania cząstkowe, zakrojone na krótszy czas i w początkowej
fazie realizacji całości, by możliwe było skorygowanie ewentualnych błędów. Zbyt
odległe, dalekosiężne cele działają zniechęcająco, ponieważ strach przed porażką
(a u ludzi z mniejszym doświadczeniem jest on wyższy i bardziej destruktywny,
niż u doświadczonych pracowników) utrzymuje się zbyt długo, daleka perspektywa
oceny jego umiejętności obniża zapał. Już sam brak doświadczenia jest czynnikiem
stresogennym, a zatem silnie demotywującym, zwłaszcza dla młodych pracowników.
Dlatego małymi krokami, zaczynając od mniejszych zadań, należy dać się młodym
wykazać, a być może ujawnią się umiejętności, których starsi nie posiadają. Jeśli uda
się nie zabić chęci zdobywania szczytów zbyt dużymi, poważnymi zadaniami już
na starcie, to pierwsze, dobrze wykonane zadanie będzie wewnętrznym motorem
napędowym na długi czas. Motywacja bowiem zaczyna się od emocji, od pragnie-

18. Tamże, s. 113.
19. K. Kobjoll, Motywacja…, s. 45.
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nia osiągania coraz lepszych rezultatów, dopiero potem jest działanie. Warto więc
zwracać uwagę doświadczonym pracownikom, którzy oceniają kolejne etapy prac
oraz samemu wystrzegać się zdemotywowania młodego narybku przy pierwszych
projektach. Nawet, jeśli wykonanie projektu jest zadaniem dodatkowym, na które
zarząd przeznaczył bonus premiowy, warto zwrócić uwagę, co konkretnie zostanie
nagrodzone. Oczywiście dla firmy najważniejsze jest wykonanie zadania na odpowiednim poziomie w założonym czasie. Jednakże dla menadżera istotne jest również
to, co zaistnieje w trakcie realizacji zadania w zespole, tak, aby w przyszłości zarządzać
coraz bardziej wykwalifikowaną grupą.
Dlatego niejako przy okazji zdobywania celu głównego zwróćmy uwagę na takie
aspekty, jak współpraca, chęć niesienia pomocy innym, pozytywne nastawienie, szybka reakcja oraz niwelowanie błędów, proaktywne pobudzanie do działania, oparte na
jak najczęstszym pokazywaniu sukcesów, a nie skupianie się tylko na niepowodzeniach kolegów. Sprawnie działająca drużyna to jeden za wszystkich, zwartym szykiem
do wspólnego celu. Budowanie własnej pozycji na błędach innych dopuszczalne było
na poziomie wczesnoszkolnym, w zespole pracowniczym nadgorliwy donosiciel jest
wichrzycielem, obniżającym zapał całego zespołu20. Dla menedżera ważniejsza powinna być więź, lojalna współpraca i ciągnięcie w górę najsłabszego, a nie wspieranie
jednego pupila. Nagradzanie dodatnich postaw jeszcze bardziej zacieśnia więzi, bowiem przynależność do mocnej grupy, kierowanej przez bezstronnego lidera wpływa
na efektywność całego zespołu. Rośnie poczucie wspólnej siły, dzięki której wszelkie
przeszkody stają się możliwe do pokonania. Nagrodą za pracę nie musi być gratyfikacja finansowa, słowne wyróżnienie poszczególnych osób na forum, oficjalne, głośne
docenienie zostaje w pamięci nagradzanego znacznie dłużej, niż nagroda materialna21.
Naturalną cechą każdego człowieka jest pragnienie docenienia. Ludzie chcą uznania
zarówno swoich indywidualnych osiągnięć na polu zawodowym, zauważenia ich, jako
osoby, jak i ich wkładu w osiągnięcia zespołu. Nawet, jeśli z natury są introwertyczni,
pracują w cieniu, nie mają potrzeby błyszczeć na tle grupy, to jednak ich wysiłek
przyczynia się do utrzymania wyniku całości na odpowiednim poziomie, co zasługuje
na dostrzeżenie. Uznaniem wkładu pracownika może być forma podziękowania przy
okazji podsumowań minionego okresu lub cyklicznych spotkań zespołu22. Osiągnięcia
20. K. Kobjoll, Motywacja…, s. 156.
21. M. Kostera, Zarządzanie personelem…, s. 78.
22. O. Lundy, A. Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi…, s. 302.
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osobiste same w sobie są motywujące, jednak poziom motywacji wzrasta i utrzymuje
się znacznie dłużej, jeśli przełożony je zauważa i doceni ich wartość. Ponieważ każdy
człowiek, nawet najbardziej silny, znający swoją wartość osobową, utwierdza się co do
prawdziwości własnej opinii dopiero, gdy otoczenie wysyła mu podobną informację
zwrotną, toteż uznanie w oczach przełożonego jest tym bardziej cenne. Nadaje znaczenie indywidualnej egzystencji – dla osób z zaniżoną samooceną uznanie działa
dowartościowująco, co jest jeszcze silniejszym motywatorem. Wieloletnie badania
prowadzone w zespołach pracowniczych jednoznacznie wskazują uznanie za czynnik najbardziej motywujący do osiągania coraz wyższych wyników. Jednocześnie
docenienie wskazywane jest jako najbardziej deficytowe zjawisko, niezależnie od
branży oraz rejonu świata. Postawa menedżera może działać zarówno demotywująco, jak i zachęcająco. Pracownicy chętniej współpracują w zespole, jeśli przywódca
ceni indywidualność jednostki. Traktowanie wszystkich jak jednolitą masę ludzką,
zwracanie się jedynie do ogółu, bezosobowo (wy zawsze, wszyscy jesteście) zabija
poczucie znaczenia pracownika, narusza autonomię, obniża morale. Kolektywizm nie
konsoliduje, jeżeli nad grupą wisi przekonanie, że menedżer na koniec uzna sukces
zespołu jako niezidentyfikowanej całości. Co gorsza, nie zawaha się zrezygnować
z poszczególnych członków na rzecz bliżej nieokreślonego „dobra ogółu”, bądź utrzymania własnej pozycji poprzez przypisanie sobie wszystkich zasług23. Kompetencje
kierownika również wpływają na motywację i w tym przypadku tylko od niego samego
zależy w jaki sposób. Wyznaczenie standardów zwracania się do siebie z szacunkiem
jest podstawą wynikającą z kultury organizacyjnej oraz osobistej pracowników, nie
mniejsze znaczenie ma również sposób komunikowania góra-dół.
Po pierwsze, jasne oczekiwania. Jasne czyli precyzyjnie objaśnione, ale i dostosowane do umiejętności pracownika. Nie znaczy to, że nie należy podnosić poprzeczki,
wyzwania najbardziej rozwijają. Trzeba jednak dostosować wysokość do doświadczenia pracownika, żeby go nie przytłoczyć zadaniem, którego wykonanie nie będzie
możliwe do zrealizowania. Pracownik chętniej podejmie się zadania, gdy wskaże
mu się sposób, objaśni kolejne kroki, przy pomocy takich a takich zasobów. Wszystko to wyzwala wewnętrzne przekonanie, że zadanie jest możliwe do wykonania, że
pracownik podoła, potrafi to zrobić. Jego motywacja do pracy wzrasta, ponieważ
dokładnie wie, czego się od niego oczekuje, obowiązki zostały zdefiniowane przez

23. K. Kobjoll, Motywacja…, s. 198.
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przełożonego, a przez niego zrozumiane i zaakceptowane. Opór przed nieprecyzyjnie
określonymi zadaniami tkwi w każdym człowieku, podobnie jak opór przed zmianą,
za to umiejętnie przełamany i zniwelowany przeistacza się w sojusznika, jeśli jeszcze
nie promotora w zespole, to na pewno współwykonawcę. Nie inaczej jest z motywacją.
Po drugie, jasne doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności przy realizacji zadania
powoduje, że pracownik ma poczucie panowania nad sytuacją, nad etapami prac oraz
czasem koniecznym na wykonanie. Nic nie demotywuje bardziej, niż błądzenie we
mgle, pozorowanie działań, wykonywanie czynności zastępczych, brak perspektywy
końca i wizji rezultatów, krótko mówiąc - brak kontroli. Podnoszenie poprzeczki ma
ważny aspekt w motywowaniu - przełożony pokazuje dzięki temu pracownikowi, że
wierzy w jego umiejętności, może oczekiwać najlepszych rezultatów, ponieważ jest
ambitny i solidny, co menadżer docenia. Wzmacnia tym samym samoocenę podwładnego, buduje jego wewnętrzną siłę. Poprzez przyjęcie wobec niego pozytywnej,
proaktywnej postawy oraz skupienie się na mocnych stronach, uwypukla te cechy
jego osobowości, które być może (a w krajach postkomunistycznych jest to niestety
częsta przypadłość) nie były nawet dostrzegane przez samego pracownika.
Ceniony menedżer wyzwala inicjatywę poprzez podtrzymywanie i wzmacnianie
pozytywnej wizji swojej własnej osoby. Drugą stroną tego samego medalu jest traktowanie błędów nie jako przyczynek do ukarania, a lekcję na przyszłość. Na błędach
uczymy się najszybciej, o ile będzie możliwość wyciągnięcia z nich konstruktywnych
wniosków. Jednostkowe niepowodzenie nie musi oznaczać przegranej. Nieadekwatne (zbyt wysokie) do błędu konsekwencje w przyszłości przerodzą się w trudny do
przezwyciężenia strach przed porażką. Co może całkowicie zablokować chęć podejmowania się nowych zadań, czyli o motywacji w ogóle nie ma już mowy.

Podsumowanie
Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem pozwala na działanie zgodnie z przyjętą
misją oraz celami strategicznymi. Konkurencyjność oraz rozwój firmy zależy przede
wszystkim od właściwie dobranego i odpowiednio zmotywowanego do działania zespołu pracowników. Skonstruowanie optymalnego systemu premiowania jest niewątpliwie elementem wpływającym na efekty pracy. Motywuje on bowiem pracowników
do zwiększania wydajności oraz poprawy jakości wykonywanej pracy. Zarządzanie
zasobami ludzkimi w swej istocie opiera się na podejmowaniu szeregu decyzji doty-
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czących miedzy innymi motywowania pracowników do działania. Realizacja funkcji
personalnej w odniesieniu do działań motywujących polega zatem na odpowiednim
wynagradzaniu, partycypacji pracowników w zarządzaniu, stworzeniu warunków
do poczucia przez pracowników wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. Proces motywowania wymaga w związku z tym stworzenia w organizacji systemu logicznie
spójnych i wzajemnie wspomagających się czynników motywujących, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych. Mimo, iż istnieje cały szereg różnorodnych teorii
motywacji, w praktyce trudno jest stworzyć system motywowania pracowników, który
sprawdzałby się w każdych warunkach24. Skonstruowanie systemu motywacyjnego,
adekwatnego do potrzeb i możliwości pracodawcy, a jednocześnie spełniającego
oczekiwania pracowników nie jest obecnie łatwe. Utrudnienia wynikają z ciągle
zachodzących zmian w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Zmieniają się potrzeby
i preferencje pracowników i kadry kierowniczej. Zmienia się lokalny rynek i sytuacja
finansowa przedsiębiorstwa. Rośnie liczba i różnorodność składników płacowych
i pozapłacowych systemu motywacyjnego. Dobrze umotywowani ludzie, nastawieni
entuzjastycznie, osiągają lepsze rezultaty. W obszarze pracy zachodzi ścisły związek
pomiędzy potrzebami człowieka a jego motywacją do pracy. Motywacja, rozumiana
jako gotowość człowieka do podejmowania określonych działań, zawsze była podstawą wydajniejszej pracy, a motywowanie (świadome i celowe oddziaływanie na
zachowania ludzkie w procesie pracy) głównym sposobem zwiększenia efektywności
funkcjonowania organizacji.

Streszczenie
Motywacja a jakość pracy pracownika
W artykule przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływu na
jakość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Motywacja stanowi siłę motoryczną
ludzkich zachowań i działań. Jest niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników
wzrostu efektywności pracy, dlatego istotne jest wskazanie, w jaki sposób można
wpływać na motywację pracowników. W pracy przedstawiono teorie motywacji
oraz finansowe i pozafinansowe czynniki motywujące do pracy. Są one niezbędne

24. Zając S., Wpływ motywowania pracowników na jakość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie,
„Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. J. Pigonia w Krośnie” 2014, z. 67, s. 187–189.
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do skonstruowania optymalnego systemu premiowania, wpływającego na zwiększenie
wydajności oraz poprawę jakości wykonywanej pracy.
Słowa kluczowe: motywacja, praca, wydajność, jakość, przedsiębiorstwo.

Summary
Motivation and the quality of the employee’s work
The article presents the issues of employee motivation and its impact on the quality
and efficiency of work in an enterprise. Motivation is the driving force of human
beings behaviors and actions. It is an essential and one of the most important growth
factors of work efficiency, so it is important to indicate how you can influence employee motivation. The article presents theories of motivation as well as financial and
non-financial factors that motivate to work. They are necessary to construct an optimal
bonus system that increases efficiency and improves the quality of work performed.
Keywords: motivation, work, performance, quality, enterprise.
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Recenzja książki: krzysztof Piersa, Złota rybka
w szambie. Jak pokonać uzależnienie od smartfona
i Internetu, Wydawnictwo jaGUaR, Warszawa 2020,
ss. 223
Maria Łukawska1
Współcześnie dostęp do Internetu czy smartfona jest zjawiskiem powszechnym. Ludzie w każdym zakątku Ziemi, o każdej porze dnia i nocy, w dowolnym wieku mają
bezpośredni dostęp do Internetu. Globalna sieć internetowa sprawiła, że zwiększyła
się dostępność do wielu informacji i ciekawostek o świecie, ułatwiła ona nawiązywanie nowych znajomości, stworzyła szansę na rozwój jednostki, stała się ucieczką
od codzienności, ale również przybrała kształt wielu problemów emocjonalnych,
społecznych, kulturowych czy duchowych.
Zdalna edukacja zmusiła uczniów i nauczycieli do codziennego korzystania
z zasobów internetowych i użytkowania narzędzi umożliwiających kształcenie na
odległość. Doświadczenia młodych ludzi w pracy ze smartfonem są bardzo duże
w porównaniu z praktyką i umiejętnościami osób starszych (nie fachowców). Dzieciom i młodzieży z wielką łatwością przychodzi wyszukanie w zasobach Internetu
wiadomości na określony temat. Młodzi ludzie nie zawsze korzystają ze stron o wysokim poziomie naukowym i często zanurzeni są w niewłaściwym bogactwie zasobów
internetowych, co z całą pewnością niekorzystnie wpływa na rozwój psychiczny młodego, niedojrzałego jeszcze człowieka. Chcąc wyjść naprzeciw trudnościom, z jakimi
zmagają się współcześni rodzice poszukujemy różnych rozwiązań, które w sytuacji
uzależnienia od Internetu i smartfona przyniosłyby oczekiwane rezultaty. Na rynku
wydawniczym dostrzegamy pierwsze publikacje informujące o przyczynach i skutkach takich uzależnień oraz o sposobach postępowania w sytuacji zaobserwowania
niepokojących zachowań.
Prezentowana publikacja pod nieco szokującym tytułem Złota rybka w szambie.
Jak pokonać uzależnienie od smartfona i Internetu doskonale wpisuje się we współczesną literaturę przedmiotu prezentując praktyczne podejście do problemu uzależnienia od nowoczesnych technologii. Książka zbudowana jest z ośmiu rozdziałów

1. Dr Maria Łukawska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
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o specyficznych tytułach, zbioru najczęściej zadawanych pytań przez nauczycieli
i rodziców wynikających ze spotkań autorskich twórcy publikacji, krótkiego słowa
podsumowania skupiającego się na odpowiedzi na pytanie: Rybka czy szambo? oraz
słownika internauty i podziękowań kierowanych do młodzieży, nauczycieli, rodziny,
współtwórców i użytkowników Internetu.
Autor publikacji – Krzysztof Piersa jest terapeutą specjalizującym się w uzależnieniach od nowoczesnych technologii i cyberzagrożeń. Od kilku lat prowadzi wykłady
na temat uzależnień od gier komputerowych i niebezpieczeństw czyhających na najmłodszych w sieci internetowej. Tematyka uzależnienia jest mu bliska, gdyż kiedyś
sam zmagał się z obsesją do gier komputerowych. Skądinąd jest on twórcą kilku
publikacji związanych z oddziaływaniem Internatu na ludzi młodych.
Recenzowana monografia zawiera 233 strony. Rozdział pierwszy (ss. 5–24) zatytułowany Apokalipsa nadgryzionego jabłka zawiera podrozdziały: Guns don’t kill
people, Internauci wypierają problem i Witaj w Internecie – będę twoim przewodnikiem,
w których Autor uświadamia Czytelnikowi niebezpieczeństwo nieograniczonego
używania smartfonów i bezgranicznego korzystania z Internetu.
Rozdział drugi (ss. 25–53) pt. W szambie lepiej nie zdejmuj kapci odnosi się do
pokazania Czytelnikowi różnych sposobów działania w Internecie, ostrzegając jednocześnie przed ryzykiem korzystania z zasobów internetowych oraz własną odpowiedzialnością przebywania w sieci. Autor publikacji wymienia dziesięć sposobów
złych praktyk. Są to między innymi: Hejting, Trolling, Bulling, Photoshopowe żarty,
Sexting czy Flooding. W ostatnim podrozdziale przytacza 49 punktowy regulamin
Internetu, który został spisany na 4CHANIE w 2003 roku. Regulamin ten stanowi
ciekawostkę dla Czytelnika, a jednocześnie pozwala poznać genezę społeczności
internetowej oraz sposób jej kształtowania na przestrzeni lat.
W rozdziale trzecim (ss. 54–93) pt. Negatywne skutki korzystania z portali społecznościowych na stronach szesnastu podrozdziałów twórca uzmysławia odbiorcy zgubne i szkodliwe skutki eksploatowania witryn internetowych. Wśród podrozdziałów
Autor uwzględnił między innymi takie tytuły, jak: Wszyscy są lepsi ode mnie; Żyję
w kłamstwie, bo nie jestem taki, na jakiego się kreuję; Ocena wszystkiego i wszystkich;
Marnowanie czasu ponad wszelką miarę czy niezwykle ciekawe rozdziały: Deprywacja
sensoryczna – klątwa XXI wieku – jest to fragment pracy odnoszący się do zaburzeń
integracji sensorycznej charakterystycznej dla dzieci najmłodszych i Hikikomori
– część opracowania, w której wyjaśniono znaczenie terminu określającego całko-
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wite wycofanie się z życia społecznego. Autor ostrzega przed negatywnymi skutkami
ciągłego przebywania na portalach społecznościowych.
Rozdział czwarty (ss. 94–117) zatytułowany Patologie współczesnego Internetu zbudowany jest z szesnastu podrozdziałów, ukazujących odbiorcy nieprawidłowości,
dewiacyjność i odchylenia, z jakimi mamy do czynienia w Internecie. Twórca książki
zwrócił uwagę między innymi na wszechobecną pornografię, makabryczne filmy czy
nieodpowiedzialne streamy. Autor przytoczył funkcjonujące w sieci, a zagrażające
naszemu życiu i zdrowiu zjawiska, takie jak np.: Niebieski Wieloryb, Ognista Wróżka,
Oblej się wrzątkiem, Sól plus kostka lodu, Challenge itp.
W rozdziale piątym (ss. 118–135) pt. Umarł diler – niech żyje diler! ukazano jak
wielkie rozmiary przyjmuje zjawisko uzależnienia od Internetu i jak ogromnym problemem staje się skłonność do korzystania ze smartfona przeradzająca się w nawyk,
a potem w nałóg trudny do poskromienia. Deficyt wiedzy na temat możliwości konstruktywnego spędzania czasu wolnego spowodowała, że dzieci i młodzież szukają
pociechy i wsparcia w sieci. Brak poczucia bezpieczeństwa, samotność i nuda wymuszają poszukiwanie takich form rozrywki, które przynoszą jednostce satysfakcję i zadowolenie. Bagatelizowanie zjawiska uzależnienia od Internetu potęguje wzrastanie
problemu. Rozdział ten zawiera pięć podrozdziałów o tytułach nie wymagających
interpretacji. Są to między innymi: Gdy samotność i nuda stają się nie do zniesienia
– na ratunek smart-oaza; Internetowa niańka millenialsów czy Nieskończony oj-tam
-oj-tamizm.
W rozdziale szóstym (ss. 136–144) Autor informuje czytelnika, jak rozpoznać
początki uzależnienia. Tak również zatytułował ten rozdział. W poszczególnych podrozdziałach przytacza objawy, które są charakterystyczne dla problemu uzależnienia.
Wymienia on chociażby nadpobudliwość, agresję, nieumiejętność skupienia uwagi;
przytacza też ważny syndrom odstawienia i ukazuje telefon, jako nierozerwalną część
ciała człowieka uzależnionego.
Rozdział siódmy (ss. 145–160) uwzględnia metody zwalczania uzależnienia. Twórca
proponuje na początek rozmowę, potem często stosowaną w szkołach metodę koszyczkową. Uważa, że istotne jest mierzenie czasu, w którym młodzi ludzie korzystają
z telefonu czy ładowarki. Twierdzi, że ważne jest przestrzeganie zasad savoir-vivre. Przytacza też możliwość zastosowania aplikacji kontrolującej, do jakich celów używany jest
telefon dziecka, dzięki której można zdalnie zarządzać zasadami korzystania z Internetu.
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W ostatnim ósmym rozdziale pt. Nikt nie pisze takich scenariuszy jak życie Autor
skupił się na przytoczeniu zaobserwowanych życiowych schematów ujawniających
przyczyny i skutki uzależnienia społeczeństwa (dzieci, młodzieży, dorosłych) od
Internetu i smartfonów. W podrozdziale Szał pomysłodawca książki zademonstrował agresywny stosunek dziecka pozbawionego telefonu przez nauczyciela i żenującą postawę rodziców obarczających winą trenera wf-u, który wykazał się odwagą
pozbawienia ucznia smartfona na czas trwania lekcji. Podrozdział Widziałeś, tato?
opowiada o sytuacji nierzadko spotykanej we współczesnym świecie nowoczesnych
technologii. Ukazuje dziecko zainteresowane przyrodą i zaciekawione poznawaniem
świata na tle młodych, pochylonych nad smartfonami rodziców. Jakże smutny obraz
gasnącego spojrzenia młodego człowieka i zatopienia jego entuzjazmu w wirtualnym
świecie podanym, jak na tacy przez rodziców. W rozdziale tym oprócz dwóch wyżej wymienionych podrozdziałów Autor zawarł godne uwagi przykłady zamknięte
w tytułach: Dziecko mieszkające na wsi, a dziecko mieszkające w mieście; Wyglądasz
jak pedał, Spójrz na moje pokolenie i Czy pokażesz to swojej mamie?
Książkę kończy rozdział FAQ (Frequently Asked Questions), czyli zbiór najczęściej
zadawanych pytań. Krzysztof Piersa w tym miejscu przytacza pytania, które są najbardziej problematyczne dla rodziców oraz najczęściej zadawane i tych, z którymi
zetknął się podczas spotkań autorskich. Pragnie, aby prezentowany poradnik był
pomocny dla osoby poszukującej odpowiedzi na trudne pytania związane z uzależnieniem. Autor w odpowiedziach podaje praktyczne rady na problemy stawiane
w poniższych pytaniach. Wśród proponowanych zagadnień wymienia między innymi: Moje dziecko nie chce zjeść obiadu bez dostępu do telefonu. Jak reagować?; Chcę
ograniczyć dziecku telefon, ale wszyscy w szkole mają najnowsze modele, którymi się
chwalą. Boję się, że będzie wykluczone. Co robić?; Co zrobić, gdy partner/partnerka
przesadza ze smartfonem?; Ile godzin dziennie dziecko może korzystać z Internetu?;
Co zrobić, by dziecko nie grało na telefonie w nocy?; Jak ustrzec moje dziecko przed
patologią Internetu?; Jak zainteresować dziecko innymi zajęciami niż komputer?; Jak
uświadomić dzieciom, że to, co wrzucone w Internet, nigdy nie zniknie? W opisywanym rozdziale zawarto 18 przykładów takich pytań. W odpowiedzi zasygnalizowano
użyteczne i pomocne wskazówki do pracy z jednostkami uzależnionymi. Warto zapoznać się z prostymi i sprawdzonymi metodami, które mogą posłużyć nauczycielom
i rodzicom do ochrony dzieci przed niebezpieczeństwami czyhającymi w globalnej
sieci informacji i rozrywki.
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W słowniku internaty zamieszczono kilkanaście podstawowych i najpopularniejszych pojęć. Są to: influencer, youtuber/twicher/instagramer/tik-toker, stream, patostream/patosreamer, donate, subskrybcja/subskrybent, bait, trolling, lag, stalkermem,
pasta, wiral, scam, admin, TL;DR oraz cringe.
Autor podsumowuje książkę stwierdzeniem, że: „Internet sam w sobie nie jest
niczym złym. Jest to medium ani gorsze, ani lepsze. Tworzą je ludzie, a ci potrafią być
równie pomocni i szlachetni, co najzwyczajniej w świecie okrutni”2. Twórca uważa,
że każdy z nas ma wybór i żywi nadzieję, że podejmiemy właściwą decyzję.
W przytoczonej monografii autorstwa Krzysztofa Piersa podjęto interesującą
i aktualną tematykę coraz szerzej komentowaną na gruncie pedagogiki, psychologii
i socjologii. Recenzowana książka stanowi rzetelny, oparty na solidnej znajomości
przedmiotu przykład najnowszej problematyki uzależnień dzieci i młodzieży. Prezentowana publikacja została napisana poprawnym, komunikatywnym językiem.
Zdaniem recenzenta zabrakło w niej odwołania do literatury przedmiotu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest być może to, że publikacja ma charakter terapeutyczny
i stanowi przykład własnych doświadczeń Autora.
Reasumując, recenzowana książka jest publikacją wartościową, godną polecenia
oraz unikatową, co do tematyki zagadnienia.

2. K. Piersa, Złota rybka w szambie. Jak pokonać uzależnienie od smartfona i Internetu, Wydawnictwo
JAGUAR, Warszawa 2020, s. 206.
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Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa.
Konteksty antropologiczno-filozoficzne,
Wydawnictwo Wolters kluwer Polska, Warszawa
2019, ss. 634.
Edyta Wiszniewska1
Kara bezwzględnego pozbawienia wolności stała się na przestrzeni ostatnich dekad,
w wielu systemach prawnych, fundamentalną formą reakcji instytucjonalnej na przestępstwo. Mimo udowodnionej nie tylko nieskuteczności, ale wręcz szkodliwości
jest wciąż jedną z najchętniej orzekanych kar. Spośród wszystkich kar orzeczonych
w 2018 r. stanowiła blisko 18%2. Od wielu lat zauważa się w tym względzie tendencję
wzrostową, co może być związane z równoczesnym trendem do zaostrzania kar.
Eskalacja represyjnych środków karnych jest przejawem dysfunkcjonalności prawa3.
Kary pozbawienia wolności, zwłaszcza długoterminowe, nie sprzyjają zapobieganiu
przestępczości w perspektywie długofalowej, nie idą w parze ze skuteczną resocjalizacją, sprowadzając swoją jedyną rolę do izolacji przestępców i generując w dużym
stopniu powrotność do przestępstwa. Niektórzy komentatorzy uważają karę za „zło
samo w sobie, za akt godzący w ideę wolności człowieka i działanie sprzeczne z nakazami moralności. Za koronny dowód przeciwko karze kryminalnej w ogóle, zwłaszcza
karze pozbawienia wolności, uważają jej bezskuteczność w walce z przestępczością”4.
Skuteczność tego środka karnego w prewencji generalnej i indywidualnej podważana
jest od dawna, zarówno w literaturze przedmiotu, jak i wśród praktyków. Zarzuty
o charakterze uniwersalnym dotyczą przede wszystkim podstawowego prawa człowieka – prawa do wolności. Należy je podzielić, jako że prawo nie powinno być
względne do tego stopnia, że z jednej strony chroni jedną z największych wartości
człowieka, z drugiej zaś czyni z niej w sposób zbyt szeroki narzędzie do kształto1. Dr Edyta Wiszniewska, asystent, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
2. Ministerstwo Sprawiedliwości, dane statystyczne: Prawomocnie skazani dorośli z oskarżenia
publicznego według rodzajów przestępstw i wymiaru kary – czyn główny, https://isws.ms.gov.pl,
pobrano 22.05.2019 r.
3. A. Podgórecki, Prestiż prawa, Warszawa 1966, s. 80.
4. M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2003, s. 176.
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wania określonych, choćby pożądanych społecznie, postaw. Tym bardziej, że jest to
narzędzie, jak już wspomniano, wysoce nieskuteczne. Paradoks zakładanych celów
kary pozbawienia wolności wyraża się w oczekiwaniu, że w warunkach sztucznych,
izolacyjnych, możliwe jest skuteczne przygotowanie jednostki do życia na wolności.
Nie analizując dogłębnie problematyki kary pozbawienia wolności należy zaznaczyć,
że karę tę (zwłaszcza długoterminową) uważa się powszechnie za przynoszącą więcej
szkód, niż pożytków, wywołującą szczególnie negatywne skutki poprzez deprywację
potrzeb wpływającą destruktywnie na psychikę i osobowość osób jej poddanych.
Kara pozbawienia wolności nastawiona na zemstę prowadzi do wzrostu populacji
więziennej, zwłaszcza skazanych na karę najsurowszą – dożywocie oraz koncentruje
walkę z przestępczością na niższych warstwach społecznych, kosztem walki z przestępczością zorganizowaną i gospodarczą. Takie działanie „jako metoda zapobiegania
przestępczości oznacza regres, po którym nie można oczekiwać pozytywnych efektów
na dłuższą metę”5.
Wątpliwości co do stosowania kary pozbawienia wolności zaowocowały zmianami w postrzeganiu jej roli, jako środka reakcji prawnokarnej. Obecnie zakłada się
konieczność stosowania pozbawienia wolności, lecz nie jako podstawowego środka
reakcji karnej, ale środka coraz częściej zastępowanego karami nieizolacyjnymi (warunkowe nieorzekanie, warunkowe zawieszenie wykonania kary w całości lub części
w celu poddania sprawcy próbie itp.)6. Probacja (łac. probare – „próbować, testować”)
to taka forma sankcji karnych, która jest stosowana wobec winnego sprawcy przestępstwa bez orzeczenia kary więzienia7.
Autorem i orędownikiem teorii probacji jako wielopasmowej teorii resocjalizacji
z udziałem społeczeństwa jest A. Bałandynowicz, który wielokrotnie porusza tę tematykę w swojej pracy naukowej, ukazując coraz to szersze jej aspekty8. Najnowsza
publikacja, mająca również wymiar interdyscyplinarny, ukazuje filozofię probacji
5. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2009, s. 490–491.
6. Tamże, s. 489–490.
7. A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006, s. 21.
8. Por. A. Bałandynowicz, Style postępowania z recydywistami w warunkach probacji, Warszawa 1996;
A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002; A. Bałandynowicz,
Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006; A. Bałandynowicz, Rodzinne
domy terapeutyczne resocjalizacją w środowisku otwartym, Warszawa 2006; A. Bałandynowicz,
Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, „Resocjalizacja Polska” 2010, nr 1;
A. Bałandynowicz, Probacyjna sprawiedliwość karząca, Warszawa 2015 i in.
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z perspektywy antropologicznych i filozoficznych wartości. W pierwszym rozdziale
książki Autor przeprowadza czytelnika przez precyzyjne rozważania dotyczące roli
prawdy w kształtowaniu „sumienia jednostkowego” i „sumienia wspólnotowego”, które jako odrębny byt przejawia się w konkretnych zachowaniach i postawach ludzkich.
Autor operuje pojęciem „sumienia grupowego”, którego przejawami są uczciwość,
pomocowość i skuteczność wobec wszystkich osób – istnienie „sumienia grupowego”
jest bowiem możliwe tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie wspólnoty traktowani są
na równi, bez jakichkolwiek działań dyskryminacyjno-kontrsocjalizacyjnych, stygmatyzacji i podziałów wewnętrznych. Według Autora marginalizacja i wykluczenie społeczne jakiejkolwiek grupy ludzi są działaniami segregacyjnymi, doprowadzającymi
do urzeczowienia człowieka, który w efekcie zatraca poczucie wartości i sprawstwa
i staje się „jedynie środkiem do celu, a nie celem samym w sobie”9. W pracy podkreśla
się rolę prawa stanowionego, które tylko wtedy będzie mogło skutecznie regulować
zachowania człowieka, gdy będzie rozwiązywało jego rzeczywiste problemy, nie zaś
ograniczy się do tworzenia zastępczego świata wartości.
W rozdziale drugim Autor zwraca uwagę na konieczność wypracowania kompleksowego systemu profilaktycznego, dzięki któremu możliwa będzie koordynacja
społecznych działań niosących pomoc rodzinie na etapie socjalizacji, profilaktyki
i resocjalizacji. Pozwoli to na niepowielanie wspomnianych działań – które obecnie
jest zauważalne i które powoduje, że wysoka liczba organizacji oferujących pomoc nie
przekłada się na zauważalną poprawę sytuacji dziecka i rodziny. Autor wskazuje także
na potrzebę reformy systemu opiekuńczo–wychowawczego, który jest mało efektywny
i nadmiernie zinstytucjonalizowany oraz szczegółowo omawia problematykę profilaktyki i środków probacyjnych w praktyce resocjalizacyjnej. Jedną z kluczowych tez
postawionych w tej części publikacji jest założenie, iż fundamentalnym „środkiem
pomocowej interwencji na rzecz dziecka i rodziny jest naukowe podejście do problemów rodziny” – a za takie można uznać tylko pełną diagnozę psychopedagogiczną
opracowaną przez eksperta. Praca zawiera także interesujący rys historyczny prób
reformowania więzień, które sprowadzały się do działań modernizacyjnych. Uwagę przykuwa ciekawa i kompleksowa analiza kryzysu kary pozbawienia wolności,
w której zestawiono założenia teoretyczne z praktyką penitencjarną. Ograniczony

9. A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty antropologicznofilozoficzne, Warszawa 2019, s. 37.
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wachlarz środków oddziaływania penitencjarnego i nadmierna koncentracja na
stosowaniu tych tradycyjnych i niedostosowanych do indywidualnych potrzeb skazanych powodują, że środki te nie mają szans odnieść pożądanego skutku. Wydaje
się to szczególnie istotne w postępowaniu z więźniami, którzy wykazują zaburzenia
osobowości czy stany z pogranicza normy zdrowia psychicznego, w związku z czym
potrzebują przede wszystkim oddziaływań terapeutycznych.
Autor omawia także niespójności między polityką legislacyjną, polityką karną
i polityką wykonania kary wskazując, że również one są przyczynkiem niskiej efektywności kary pozbawienia wolności. Konsekwencją nieskutecznego i niesprawiedliwego
karania jest, według Autora, wykluczenie społeczne więźniów, zwłaszcza recydywistów. Gloryfikacja izolacji przestrzennej skazanego, karanie godzące w ideał godności
ludzkiej i ideał braterstwa jest niczym innym, jak tylko nadmierną dolegliwością
zadawaną osadzonym. Takie postępowanie jest sprzeczne z kategorią sprawiedliwości,
„która uprawdopodobnić powinna uczciwą, pomocową i skuteczną władzę karania”10.
Oprócz wielu ważkich kontekstów multidyscyplinarnych, w których Autor osadza
problematykę probacji i resocjalizacji szczególną uwagę zwraca ujęcie oparte na paradygmacie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej. Integracja
społeczna wymaga sprecyzowania, które z czynników stawiających człowieka w roli
dewianta pochodzą od niego samego, a które ze świata zewnętrznego – grupy, otoczenia itd.11 Proces reintegracji winien być oparty na wartościach takich jak tożsamość
osobowa (po stronie sprawcy), tożsamość społeczna (po stronie ofiary i społeczeństwa) oraz tożsamość kulturowa (po stronie kultury i cywilizacji).
Tożsamość osobowa, jak czytamy w publikacji, sprowadza się do czterech wartości
cząstkowych: wolność wewnętrzna, wolność wyboru, odpowiedzialność i prawo do
zaciągania zobowiązań.
Tożsamość społeczna zaś oparta jest na uczciwości, pomocowości i efektywności.
Tożsamość kulturową tworzą: akceptacja i zrozumienie człowieka. W publikacji poruszone zostały także interesujące i ważne zagadnienia dotyczące związków metodyki
oddziaływania pedagogicznego ze skutecznością reintegracji społecznej w warunkach
probacji, problematyka resocjalizacji wspierającej czy kurateli dla dorosłych.

10. A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty…., s. 290
11. J. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości
maturzystów, Lublin 1995, s. 65
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Recenzowana praca jest niesłychanie interesującym i wartościowym źródłem
wiedzy, a jej interdyscyplinarny charakter i osadzenie w obszarze światopoglądu
naukowego czyni ją pozycją obowiązkową w rozważaniach nad poprawą efektywności działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Należy pamiętać, że „probacja
jest inwestycją w ludzkość; daje możliwość budowania, a nie rujnowania ludzkiej
osobowości”12.
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WYMOGI REDAKCYJNE
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji
oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:
– objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków
ze spacjami, zaś informacje o konferencjach i recenzje książek do 3 stron;
– format Word doc, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, tekst
wyjustowany, marginesy 2,5 cm;
– układ pracy powinien być następujący: imię i nazwisko autora, tytuł pracy,
wprowadzenie, treść główna podzielona na części z nagłówkami, streszczenia
i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z przetłumaczonym
tytułem), wykaz literatury zatytułowany bibliografia i wykaz aktów prawnych
(jeśli były w pracy wykorzystane);
– dopuszcza się prace w języku obcym, szczególnie z obszaru Euroregionu Karpackiego, wówczas wymagane jest dodatkowo streszczenie w języku polskim.
– przypisy według standardu europejskiego (na dole każdej strony) według
wzoru:
• Czasopisma i pozycje zwarte:
1. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1999, s 23.
2. L. Pytka, Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne?, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży, Kraków 2001, s. 34.
3. W. Sikorski, Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1995, nr 3, s. 21-22.

– w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie
za każdym razem;
– przy powtórnych cytowaniach stosujemy: K. Olechnicki, P. Załęcki,
Słownik…, s. 23;

– bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji;
– bibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
• Akty prawne
– w tekście: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi;
– w przypisie i w wykazie tak samo: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz. 1270
z późniejszymi zmianami;
– jeśli tekst jednolity: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami;
– jeśli ustawa wielokrotnie cytowana to: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.p.s.a.
Wykaz aktów prawnych ułożony według hierarchii ważności: najpierw ustawy,
następnie rozporządzenia i chronologicznie od najmłodszej.
Strony WEB – muszą być dołączone do wersji elektronicznej pracy, jako kompletne strony sieci WEB, według wzoru:
J. Kowalski, Nafta Polska chce przygotować rekomendację co do prywatyzacji
PKN Orlen do czerwca, http://www.rzeczpospolita.pl/ekonomia/index.html?of=4&al, pobrano 20.12.2004 r.
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